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Lista 06 – Atividades 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO  
 

01. 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. 

 
Os itens corretos são: 
a) I, II e III.  b) I, III e V.  c) I, IV e V.  d) II, III, IV.  e) II, III, V. 

 
02. Leia as afirmativas abaixo sobre o processo da Independência do Brasil e assinale se as 

mesmas são Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 
a) (  ) V (  ) F – A abertura dos portos brasileiros às demais nações do mundo pode ser vista como 

um primeiro “grito de independência”, em que a colônia brasileira não mais estaria atrelada ao 
monopólio comercial imposto pelo antigo pacto colonial. 

b)  (  ) V (  ) F – Como resposta à imposição das Cortes pelo seu retorno a Portugal, Dom Pedro I 
firmou uma resolução onde dizia que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser adotada sem 
sua autorização prévia. 

c) (  ) V (  ) F – No contexto de acirramento das tensões entre as Cortes e a colônia portuguesa, o 
príncipe regente baixou os impostos e equiparou as autoridades militares nacionais às lusitanas. 

d)  (  ) V (  ) F - Dom Pedro I incorporou figuras políticas contra a independência aos quadros 
administrativos de seu governo, como José Bonifácio, defensor de situação colonial brasileira e do 
poder régio português, pretendendo com essa manobra enganar as Cortes de suas reais intenções. 

 
03. Leia com atenção. 

 

“Dom João partiu do Rio de Janeiro em 26 de abril. Sua comitiva incluía cerca de 4000 portugueses 
– um terço do total que o havia acompanhado na fuga para o Rio de Janeiro, treze anos antes. Conta-
se que o rei embarcou chorando de emoção. Se dependesse apenas de sua vontade, ficaria no Brasil 
para sempre. Porém, uma vez mais, aquele rei gordo, bonachão, sossegado, solitário e indeciso e, 
muitas vezes, medroso, curvava-se ao peso das responsabilidades que a História lhe impunha (...). 

O retorno da corte deixou o Brasil à míngua, às vésperas de sua Independência. Ao embarcar, D. 
João VI raspou os cofres do Banco do Brasil e levou embora o que ainda restava do tesouro real que 
havia trazido para a colônia em 1808.” 

 

Fragmentos retirados do livro ‘1808’, de Laurentino Gomes. 
 

Com base no texto, responda: quais foram os impactos do retorno de D. João VI para a vida 
política e econômica do Brasil? 

 
 

Bons estudos. 
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


