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QUESTÃO 01. 
Detalhe as principais características dos chamados Tratados de 
comércio e navegação de 1810  
  
QUESTÃO 02. 
 Explique o que foi o chamado “Dia do Fico”. Em seguida, construa um 
pequeno texto destacando as forças políticas que defendiam a 
emancipação do Brasil e aquelas que eram contrárias a independência.  
 
QUESTÃO 03.  
 Identifique os motivos que mais contribuíram para a Independência do 
Brasil em 1822.  
 
QUESTÃO 04.  
 A Missão Artística Francesa que chegou ao Brasil em 1816 trouxe 
grandes contribuições culturais para o Brasil do séc. XIX, sendo 
destacável:    
A) Uma interpretação historiográfica livre das imposições 

aristocráticas; 
B) O conhecimento abrangente e pontual das plantas e animais que 

compunham nossa fauna e flora; 
C) O aprendizado artístico tendo como referência as influências 

europeias, fenômeno de aculturação que até o séc. XIX ainda não 
havia ocorrido; 

D) As influências da arte europeia num momento em que o Brasil 
buscava se afirmar internacionalmente como nação 
independente, autônoma e antenada aos valores culturais 
clássicos;    

E) O descaso pelas condições sócio\culturais identificadas no país.  
 
QUESTÃO 05.   
A chegada ao Brasil da família Real modificou a relação 
colônia\metrópole e trouxe condições necessárias para a 
independência. Todavia, separar-se de sua metrópole não foi, naquele 
contexto, uma exclusividade tupiniquim, pois:    
  
A) De todas as províncias brasileiras, somente três, Bahia, Minas 

Gerais e Mato Grosso, se opuseram à independência, mantendo-
se fiéis a Portugal. 

B)   A Independência brasileira foi reconhecida, sem exigências, pelas 
principais potências europeias, imediatamente após 7 de 
setembro. 

C) A Independência do Brasil ocorreu no contexto das 
independências latino-americanas, ou seja, não foi um processo 
isolado e esteve vinculado à crise mais ampla do antigo sistema 
colonial. 

D)   A primeira Constituição brasileira foi promulgada em 1824 por 
Dom Pedro I e teve um caráter democrático e liberal aos moldes 
europeus.  

E) A Independência resulta da aliança entre população oprimida e 
monarquia sendo de fundamental importância para a 
consolidação do ideário liberal no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


