
CAPÍTULO 8- A CHEGADA DA FAMÍLIA REAL 
PORTUGUESA E A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS - (Aula 7)

8º ANO-FRENTE: HISTÓRIA DO BRASIL
Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato: 
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com


MOMENTO DÉJÀ VU

Dom João VI regressa a Portugal em abril de 1821.

https://conservadorismodobrasil.com.br/2017/04/dom-joao-vi-regressa-portugal.html


MOMENTO DÉJÀ VU

O Dia do Fico
Antes de sua partida, D. João
deixou o seu filho, D. Pedro,
como príncipe regente. Porém, as
pressões para a volta de D. Pedro
a Portugal eram imensas, uma
vez que até mesmo o Partido
Português desejava seu retorno.
D. Pedro recebeu uma ordem
expressa para que voltasse
imediatamente, porém o Partido
Brasileiro mobilizou-se em um
abaixo-assinado, que reuniu
milhares de assinaturas, pedindo
para que o príncipe ficasse em
nosso país. Assim, no dia 9 de
janeiro de 1822, D. Pedro
comprometeu-se a ficar no Brasil. Esta
data é conhecida como o “Dia do Fico”



EM SÍNTESE: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL



MOMENTO EXERCÍCIO



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1-(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 2-Leia as afirmativas abaixo sobre o processo da Independência
do Brasil e assinale se as mesmas são Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

• I – ( ) 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.

• II – ( ) 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.

• III – ( ) 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.

• IV – ( ) 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.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “B”

I-V; II-V; III-V; IV-F. Ao contrário do que está exposto 
na afirmativa IV, D. Pedro I colocou quadros 

administrativos a favor da independência, como José 
Bonifácio, que havia elaborado uma forma 

conservadora de independência, garantindo a fora 
monárquica de governo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3-Em 1808, 90 navios, sob bandeiras diversas, entraram no
porto do Rio de Janeiro, enquanto, dois anos depois, 422 navios
estrangeiros e portugueses fundearam naquele porto. Por volta de 1811,
existiam na capital 207 estabelecimentos comerciais portugueses e
ingleses, além dos que eram possuídos por nacionais dos países amigos
de Portugal”.

As modificações descritas no texto estão relacionadas com:

a) o período joanino e o Ato Adicional à Constituição imperial.
b) a abertura dos portos e a guerra de independência da Cisplatina.
c) o domínio napoleônico em Portugal e a implantação do Estado 
Novo.
d) a abertura dos portos e os tratados comerciais com a Inglaterra.

e) a Revolução Liberal do Porto.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “D”

a abertura dos portos e os tratados comerciais com 
a Inglaterra.



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- Apesar da liberdade para a instalação de indústrias 
manufatureiras no Brasil, decretada por D. João VI, em 1808, estas 
pouco se desenvolveram. Isso se deveu, entre outras razões, à:

a) impossibilidade de competir com produtos manufaturados
provenientes da Inglaterra, que dominavam o mercado consumidor

interno.
b) canalização de todos os recursos para a lucrativa lavoura
cafeeira, não havendo, por parte dos agroexportadores, interesse
em investir na industrialização.
c) concorrência dos produtos franceses, que gozavam de privilégios
especiais no mercado interno.
d) impossibilidade de escoamento da produção da Colônia, devido
à falta de mão-de-obra disponível nos portos.
e) dificuldade de obtenção de matéria-prima (algodão) na Europa,
aliada à impossibilidade de produzi-la no Brasil.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “A”.

impossibilidade de competir com produtos 
manufaturados provenientes da Inglaterra, que 

dominavam o mercado consumidor interno.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6-A vinda da Corte para o Brasil marca a primeira
ruptura definitiva do Antigo Sistema Colonial.

In: Fernando A Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema
Colonial. São Paulo: Hucitec, 1981. p. 298.

A ruptura a que o autor se refere estava intimamente relacionada,
dentre outros fatores, à decisão da Coroa portuguesa de:

a) conceder liberdade para o estabelecimento de fábricas nas cidades
brasileiras.

b) interromper o comércio de escravos praticado entre a colônia e a
Inglaterra.

c) proibir o comércio de manufaturas feito entre a colônia e a
burguesia inglesa.

d) romper os laços comerciais com a Inglaterra por exigência dos
franceses.

e) abrir os portos brasileiros ao livre-comércio com as “nações amigas”.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “E”.

abrir os portos brasileiros ao livre-comércio com as 
“nações amigas”.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- A emancipação política do Brasil deu-se no contexto de insatisfações
portuguesas diante da atitude protelatória de D. João VI. A elevação do Brasil à
condição de Reino Unido a Portugal e a Algarves, em 1815, provocou
descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o
retorno da Corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a afirmativa
correta:

A) D. Pedro I, na condição de Príncipe Regente, atendeu aos clamores populares e
decidiu desobedecer à convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública,
no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822.

B) Os partidários da manutenção da Corte Portuguesa no Brasil eram favoráveis à
abolição da escravidão, à reforma agrária e ao rompimento definitivo com a antiga
metrópole.

C) A revolução do Porto, movimento de cunho liberal que eclodiu em 24 de agosto
de 1820, tinha intenção de emancipar o Brasil, desmembrando o que ainda estava
no império ultramarino português.

D) D. João VI retornou a Portugal em 1821, após ter se recusado a atender as
manifestações populares que o pressionavam a jurar obediência à nova
constituição portuguesa.

E) D. Pedro I, profundamente marcado por concepções liberais e democráticas,
acatou as deliberações da Assembleia Constituinte de 1822.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “A”

D. Pedro I, na condição de Príncipe Regente, atendeu 
aos clamores populares e decidiu desobedecer à 

convocação das Cortes de Lisboa em manifestação 
pública, no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 

1822.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8-Nas primeiras décadas do século XIX, ocorreu uma verdadeira “redescoberta
do Brasil”, como identificou Mary Pratt, graças à ação de inúmeros Viajantes europeus,
bem como às Missões Artísticas e Científicas que percorreram o território, colhendo
diversas informações sobre o que aqui existia. Foram registrados os diversos grupos
humanos encontrados, legando-nos um retrato de diversos tipos sociais. Rica e
fundamental foi a descrição que fizeram da Natureza, revelando ao mundo diferenciadas
flora e fauna. Entretanto, até o início dos oitocentos, os estrangeiros foram proibidos de
percorrer as terras brasileiras, e eram quase sempre vistos como espiões e agentes de
outros países. O grande afluxo de artistas e cientistas estrangeiros ao Brasil está ligado:

a) à política joanina, no sentido de modernizar o Rio de Janeiro, inclusive com o projeto de
criar uma escola de ciências, artes e ofícios;

b) à pressão exercida pela Inglaterra, para que o governo de D. João permitisse a entrada de
cientistas e artistas no Brasil;

c) à transferência da capital do Império Português de Salvador para o Rio de Janeiro,
modificando o eixo econômico da Colônia;

d) à reafirmação do pacto colonial, em função das proposições liberais da Revolução do
Porto;

e) à política de vários países europeus, que buscavam ampliar o conhecimento geral sobre o
mundo, na esteira do humanismo platônico.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “A”.

à política joanina, no sentido de modernizar o Rio de 
Janeiro, inclusive com o projeto de criar uma escola 

de ciências, artes e ofícios.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9-A respeito da Independência do Brasil é correto afirmar que:

a) implicou em transformações radicais da estrutura produtiva e da ordem
social, sob o regime monárquico;

b) significou a instauração do sistema republicano de governo, como o dos
outros países da América Latina;

c) trouxe consigo o fim do escravismo e a implementação do trabalho livre
como única forma de trabalho e o fim do domínio metropolitano;

d) implicou em autonomia política e em reformas moderadas na ordem
social decorrentes do novo status político;

e) decorreu da luta palaciana entre João VI, Carlota Joaquina e Pedro I,
que teve como consequência imediata a abertura dos portos.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: ALTERNATIVA “D”.

implicou em autonomia política e em reformas 
moderadas na ordem social decorrentes do novo 

status político;



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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