
 

 

 

 
1-  Faça uma leitura do seguinte capítulo: 

 

 Período joanino no Brasil. 
 

2- Com informações obtidas no capítulo citado acima, elabore um texto.  
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3- A independência das colônias espanholas da América deveu-se a diversos fatores. 
 

 Assinale a opção na qual todos os fatores relacionados contribuíram para essa 
independência. 
 

a) Política mercantilista da Espanha; influência da independência brasileira; interesse dos 
Estados Unidos no comércio das colônias espanholas. 

b) Monopólio comercial em benefício da metrópole; desigualdade de direitos entre os 
criollos, nascidos nas colônias, e os chapetones, nascidos na Espanha; enfraquecimento 
da Espanha pelas guerras napoleônicas. 

c) influência das ideias políticas de Maquiavel; auxilio militar brasileiro à independência dos 
territórios vizinhos; exemplo da independência dos Estados Unidos. 

d) Liberalismo político e econômico, adotado pelas cortes espanholas; enfraquecimento do 
governo espanhol por causa da intervenção militar francesa; política do Congresso de 
Viena favorável à independência das colônias. 

e) Interesse econômico da Inglaterra na independência das colônias; política de suspensão 
das restrições de importações, seguida pelo governo de José Bonaparte; aliança entre 
chapetones, colonos nascidos na Espanha, e criollos, nascidos nas colônias para 
promover a independência. 

4- Apesar de utilizarem um discurso de libertação dos povos americanos da dominação 
espanhola, indicando que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes 
das independências das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesses na 
manutenção de uma estrutura de poder político e econômico que beneficiava apenas as 
elites coloniais. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual 
ficaram conhecidas estas elites? 
 

a) Chapetones. 
b) Burgueses. 
c) Aristocratas. 
d) Criollos. 
e) Latifundiários. 

5- Um evento ocorrido em Portugal foi de suma importância para a deflagração da 
Independência do Brasil, já que obrigou D. João VI a cruzar novamente o Atlântico, em 
retorno a Portugal. Qual foi esse evento? 
 

a) Revolução da Maria da Fonte 
b) Revolta da Patuleia. 
c) Revolta Liberal do Porto. 
d) Revolução dos Cravos. 
e) Revolução Liberal 

 

 

 

 

 



 

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, e teve como 

consequência imediata a abertura dos portos. 

  

7- UPF-RS. Independência do Brasil: 
 

A Independência do Brasil, em 1822, foi fruto de uma série de fatores cujo ponto de 

partida se pode localizar na vinda da família real para o Brasil, em 1808. Com a Corte no 

Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão 

de papéis, tornando-se Portugal uma “colônia de uma colônia sua”. A tentativa de 

Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada 

de forma mais contundente através da: 

 

a) Inconfidência Mineira, de 1789. 

b) Revolução do Porto, de 1820. 

c) Revolução Pernambucana, de 1817. 

d) Revolução Francesa, de 1789. 

e) Revolução Praieira, de 1848. 

 

8- Com relação ao Golpe da Maioridade, assinale as frases corretas: 
 

a) Foi um movimento organizado pelos conservadores para derrotar a Regência e o 

Ministério liberais. 

b) Foi um movimento organizado pelos liberais para derrotar a Regência e o Ministério 

conservadores. 

c) O príncipe, que contava com apenas 14 anos, teve sua maioridade antecipada para 

poder ocupar o trono brasileiro. 

d) Os conservadores pretendiam impedir que o príncipe ocupasse o trono e, para isso, 

modificaram a Constituição, elevando para 21 anos a idade mínima que deveria ter o 

dirigente da nação. 

 

 

 

 

https://exerciciosweb.com.br/historia/independencia-do-brasil-questoes-resolvidas/
https://exerciciosweb.com.br/historia/inconfidencia-mineira-e-a-conjuracao-baiana-exercicios/
https://exerciciosweb.com.br/historia/historia-mundial/revolucao-francesa-questoes-gabarito/
https://exerciciosweb.com.br/historia/historia-do-brasil/revolucao-praieira-questoes-com-gabarito/


 

9- Com relação à Confederação do Equador, podemos afirmar que: 
 

a) (   ) ela pretendia restabelecer as estruturas do período colonial. 

b) (   ) foi um movimento separatista organizado pela província de Pernambuco, contando 

com a adesão da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí e do Ceará. 

c) (   ) embora não tenha conseguido proclamar-se independente, ela obteve muitas 

conquistas. 

d) (   ) após alguns embates, os rebeldes foram dominados pelas tropas de dom Pedro. 

 

10- Com relação à independência do Brasil, é correto afirmar que: 

 

a) (   ) foi proclamada em 7 de Setembro de 1822. 

b) (   ) após a independência do Brasil adotou o regime republicano, como as demais 

nações latino-americanos. 

c) (   ) dom Pedro de Alcântara tornou-se imperador do Brasil com o título de dom Pedro I. 

d) (   ) a independência interessava aos ingleses, a elite brasileira e aos comerciantes e 

militares portugueses. 

e) (   ) mesmo depois da proclamação, comerciantes e militares portugueses tentaram 

anulá-la. 

 

  

 

 

 

 

 


