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História

8º Ano E. F. 
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Habilidade:

(EF08HI12) Caracterizar a 

organização política e social 

no Brasil desde a chegada da 

Corte portuguesa em 1808 até 

1822, e seus desdobramentos 

para a história política 

brasileira.
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Observe a charge abaixo e responda as questões:

(http://proffabianoqueiroz.blogspot.com/2013/03/fuga-da-familia-real-portuguesa-para-o.html)



2 - Em 1808, após chegar ao Brasil fugindo da invasão francesa, o 

regente D. João VI decidiu:

a) (  ) Declarar a libertação dos escravos;

b) (  ) Anistiar todos os presos das antigas rebeliões nativistas.

c) (  ) Decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas;

d) (  ) Proibir a entrada de produtos ingleses na colônia;
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1- Comente a principal consequência da invasão napoleônica ao 

território português e qual a sua relação com a História do Brasil.



3 - A vinda da família real portuguesa foi bastante significativa para o 

Brasil, pois possibilitou:

a) (   ) O fim do pacto colonial a partir da liberdade de comércio 

estabelecida em 1808.

b) (   ) Uma maior liberdade para os negros africanos de exercer 

seus rituais religiosos.

c) (   ) Uma alteração na cultura brasileira, que se tornou livre das 

influências britânicas.

d) (   ) A perpetuação dos valores culturais portugueses que 

passaram a ser os únicos do Brasil. 
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4 - Considerando as dificuldades políticas que D. João VI passou a 

enfrentar a partir de 1820, assinale a alternativa correta:

a) Diante das pressões políticas vindas de Portugal, D. João VI 

decide coroar seu filho Pedro I como novo rei da nação portuguesa. 

b) Após seu retorno a Portugal, D. João VI governou tranquilamente 

seu país, contando com total apoio de sua mulher, Carlota Joaquina, e de 

seu filho D. Miguel.

c) Em 1820 surgiu um movimento revolucionário que exigiu o retorno 

de D. João VI a Portugal, assim como a elaboração de uma nova 

Constituição que deveria limitar os poderes do rei.
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Bons estudos !


