
A impressão deste material não é obrigatória. 

CAPÍTULO 9- O REINADO DE D. PEDRO 
I: UMA CIDADANIA LIMITADA 
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Semana 22 – Atividades 

 
01. Uma vez proclamada a independência, o grande desafio do Brasil recém-independente seria o 

reconhecimento de sua independência por outros países. Estados Unidos foram o primeiro país a 
reconhecer. Dentre os fatores que contribuíram para esse acontecimento, destaca-se: 
a) a identificação com a forma de governo adotada no Brasil e interesses coloniais comuns. 
b) a indenização de 2 milhões de libras pagos pelo Brasil ao governo americano e a Doutrina Truman. 
c) a aliança dos capitais ingleses e americanos interessados em explorar o mercado brasileiro e a 

crescente expansão do mercado da borracha. 
d) a Doutrina Monroe (América para os americanos) e os fortes interesses econômicos emergentes 

nos Estados Unidos. 
e) a subordinação econômica à Inglaterra e o interesse de aliar-se ao governo constitucional de D. 

João VI. 
 
02. Observe a imagem.  
 

 
 

Fonte: https://ideg.com.br/constituicao-do-imperio-do-brazil-1824/. 
 

A primeira Constituição do Brasil foi outorgada em 1824, e estabeleceu linhas básicas da estrutura e 
do funcionamento do sistema político imperial tais como o(a): 
a) equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do Imperador e as ordens sociais privilegiadas. 
b) laicização do Estado por influência das ideias liberais. 
c) predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do Poder Moderador. 
d) ampla participação política de todos os cidadãos, com exceção dos escravos. 
e) autonomia das Províncias e, principalmente, dos Municípios, reconhecendo-se a formação 

regionalizada do país. 
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03. O sistema eleitoral adotado pela Constituição de 1824 estabelecia o voto censitário no Império do 
Brasil. Isso significava que: 
a) toda a população brasileira que tinha sido contabilizada no censo demográfico de 1824 podia votar. 
b) para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual. 
c) as eleições eram efetuadas em dois turnos sucessivos. 
d) o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres. 
e) por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população. 

 
 

 
Bons estudos.  

Cuidem-se! 
Abraços à distância. 

Prof. Rafael Nascimento 


