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

AULA 8: REVISÃO + EXERCÍCIOS

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
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A REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA DE 1817



MOMENTO DÉJÀ VU



OS LIMITES DA INDEPENDÊNCIA



EM SÍNTESE: PERÍODO JOANINO (1808-1821)



MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- 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 2- 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 3-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 4- 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 5-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 6-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.
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