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MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1-(UDESC 2009) O ano de 2008 assinala os duzentos anos da chegada
da Família Real ao Brasil. Sobre isso assinale a alternativa correta.

A)A monarquia que chegava ao Brasil representava, em realidade, boa parte dos
ideais da Revolução Francesa e do liberalismo europeu daquele período.

B)As motivações da vinda da Família Real para o Brasil estão relacionadas mais à
realidade europeia do período do que à ideia de desenvolvimento de um Brasil
monárquico e posteriormente independente de Portugal.

C)Foi incentivada a manifestação pública de nossos problemas, seguindo as
práticas liberais e laicas da monarquia portuguesa.

D)Chegando ao Brasil, o monarca trabalhou muito para a ampliação da cidadania.

E)A política de terras foi imediatamente implementada e, em 1810, o Brasil
realizava sua primeira reforma agrária.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “B”

As motivações da vinda da Família Real para o Brasil 
estão relacionadas mais à realidade europeia do 

período do que à ideia de desenvolvimento de um 
Brasil monárquico e posteriormente independente 

de Portugal.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2-(UNESP/SP) Leia os itens a respeito da Revolução Pernambucana de 1817:

I – Possui forte sentimento antilusitano, resultante do aumento dos impostos e dos 
grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses;

II – Teve participação apenas de sacerdotes e militares, não contando com o apoio 
de outros segmentos da população;

III – Foi uma revolta sangrenta que durou mais de dois meses e deixou profundas 
marcas no Nordeste, com os combates armados passando do Recife para o sertão, 
estendendo-se também a Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte;

IV – A Revolta foi sufocada apenas dois anos depois por tropas aliadas, reunindo 
forças armadas portuguesas, francesas e inglesas;

V – Propunha a República, com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas 
não previa a abolição da escravidão.

É correto apenas o afirmado em:

A) I, II e III.

B) I, III e V.

C) I, IV e V.

D) II, III, IV.

E) II, III, V.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “B”

Além de padres e militares, proprietários de terras 
estiveram na liderança da Revolução no primeiro 

momento. A Revolução durou 74 dias, proclamando 
a República na região.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (ENEM/2010)
“Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará virem: que desejando
promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a
indústria, sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no
Estado do Brasil”.

(Alvará de liberdade para as indústrias (1º de Abril de 1808). In: Bonavides, P.; Amaral, R.
Textos políticos da História do Brasil. Vol. 1. Brasília: Senado Federal, 2002 (adaptado).

O projeto industrializante de D. João, conforme expresso no alvará, não se concretizou.

Que características desse período explicam esse fato?

a) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas
portuguesas.

b) A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes
de comércio.

c) A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real
portuguesa.

d) O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no
comércio internacional.

e) O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias
portuguesas.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “B”

A opção correta é a B, pois destaca que, a despeito da revogação feita 
por D. João do alvará que então proibia a construção de indústrias na 
América Portuguesa, a região não atingiu qualquer destaque no setor. 
Aspecto que corrobora esta análise é a presença maciça de produtos 

industrializados ingleses no mercado brasileiro neste período.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- A transferência da Corte de D. João VI para a colônia portuguesa 
teve apoio do governo britânico, uma vez que:

a) Portugal negociou o domínio luso na Península Ibérica com a Inglaterra, em
troca de proteção estratégica e bélica na longa viagem marítima ao Brasil.

b) Em meio à crescente Revolução Industrial, os negociantes ingleses precisavam
expandir seus mercados rumo às Américas, já que o europeu era insuficiente.

c) O bloqueio continental imposto por Napoleão fechou o comércio inglês com o
continente europeu; a instalação do governo luso no Brasil propiciou a retomada
dos negócios luso-anglicanos.

d) O exército napoleônico invadiu Portugal visando a instituir o regime
democrático republicano de paz e comércio, em franca oposição ao expansionismo
da monarquia britânica.

e) Os ingleses pretendiam consolidar novos mercados na América Portuguesa,
tendo em vistas antigas afinidades socioculturais com os ibéricos.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “C”

O bloqueio continental imposto por Napoleão 
fechou o comércio inglês com o continente europeu; 

a instalação do governo luso no Brasil propiciou a 
retomada dos negócios luso-anglicanos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Observe a charge. 

A charge SATIRIZA:

A) o estabelecimento de casas
comerciais inglesas no Brasil.

B) a procura de produtos ingleses pela
população devido aos baixos preços.

C) o incremento do comércio de produtos
brasileiros devido ao desenvolvimento
industrial.

D) a entrada maciça de produtos
ingleses no Brasil após a assinatura do
Tratado de 1810.

E) a política protecionista adotada por
D.João VI através da concessão de
privilégios aos produtos portugueses.

(Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo & LOBO,

César. História do Brasil para principiantes.

São Paulo, Ática, 1998.)



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “D”

a entrada maciça de produtos ingleses no Brasil 
após a assinatura do Tratado de 1810.



EM SÍNTESE: PERÍODO JOANINO (1808-1821)



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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