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Texto para as questões 1 e 2.

A situação do império colonial português

“A Índia [...] acha-se reduzida miseravelmente a
seis praças principais que são: Moçambique, sem
defesa; Goa, pouco segura; Diu, arriscada; Cochim,
pendente da amizade do rei; Colombo, invadida
pelos holandeses; Macau, sem comércio, desespe-
rada [...] Angola, nervo das atividades do Brasil,
necessita de prevenção contra os desejos dos
Castelhanos, Ingleses e Holandeses [...]. O Brasil,
substância principal da Coroa, pede socorros, e
são-lhe necessários. [...]”

Conselho da Fazenda [1657]. In: SCHWARCZ, Lilia
Moritz. A longa viagem da biblioteca dos reis: do

terremoto de Lisboa à independência do Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 85.

1 Preencha a ficha.

O império colonial português no século XVII

Data do documento: 

Órgão que o elaborou: 

Lugares citados que compõem o império co-
lonial português: 

Condições em que se encontram Moçam-
bique e Angola: 

Condições em que se encontra o Brasil: 

2 Responda.
a) Segundo o documento, avalie as condições

do império colonial português.
b) Explique como funcionava o exclusivo co-

mercial metropolitano.
c) Como a crise econômica do século XVII re-

percutiu na América portuguesa?

3 Complete o quadro e responda.

Textos para as questões 4, 5 e 6.

Fonte 1

Aviso ao Povo Bahiense

“[...] Ó vós Povo que nascesteis para sereis livres e
para gozares dos bons efeitos da Liberdade, ó vós
Povos que viveis flagelados com o pleno poder do
indigno coroado, esse mesmo rei que vós criastes;
esse mesmo rei tirano é quem se firma no trono para
vos veixar, para vos roubar e para vos maltratar.
Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurrei-
ção, sim para ressuscitares do abismo da escravidão,
para levantareis a sagrada Bandeira da Liberdade. [...]
As nações do mundo todas têm seus olhos fixos na
França, a liberdade é agradável para todos; [...] o dia da
nossa revolução; da nossa Liberdade e de nossa felici-
dade está para chegar, animai-vos que sereis felizes.”

Trechos do panfleto revolucionário afixado nas ruas de
Salvador na manhã de 12 de agosto de 1798. In:

PRIORE, Mary Del et al. Documentos de História do
Brasil: de Cabral aos anos 90. São Paulo: Scipione, 1997.

Fonte 2

A sentença de Tiradentes

“[...] condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier,
por alcunha o Tiradentes, alferes que foi da tropa paga
da capitania de Minas, a que com baraço e pregão
seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca,
e nela morra morte natural para sempre, e que de-
pois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à
Vila Rica, aonde no lugar mais público dela será pre-
gada em um poste alto até que o tempo a consuma;
o seu corpo será dividido em quatro quartos e prega-
dos em postes pelo caminho de Minas […].”

Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. In: Pátria
amada esquartejada. São Paulo: DPH, 1992. p. 19.

4 Identifique.
a) Os acontecimentos históricos a que estão

relacionadas as fontes 1 e 2.
b) O tipo de cada fonte.
c) As idéias que influenciaram a escrita da

fonte 1.
d) O teor da fonte 2.

5 Interprete.
a) Por que a sentença aplicada contra Tiradentes

foi tão dura?
b) Qual a intenção do manifesto contido na

fonte 1?

Diferentes projetos para o Brasil em 1820

Grupo político Grupo social Proposta

Ricos comerciantes
portugueses

Partido Brasileiro

Defendia a
independência
e a instauração de
uma república

• Destaque dois acontecimentos importantes
para a independência do Brasil.

HISTÓRIA - A independência do
                   Brasil e o Primeiro Reinado

7ª série
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6 Cite.
a) Uma razão comum entre as duas revoltas.
b) Uma razão particular a cada uma das revoltas.

Imagem para as questões 7 e 8.

7 Descreva a imagem, identificando:
a) Autor.
b) Lugar.
c) Momento histórico.
d) Cenário.
e) Personagens.

8 Anote a(s) frase(s) que relaciona(m) de for-
ma adequada a cena registrada por Rugendas
e a vinda da família real portuguesa, em 1808.
a) Com a chegada da família real, a cidade

do Rio de Janeiro tornou-se sede do go-
verno português. O lugar era então uma
pequena vila, que se transformou com o
aumento da população, das atividades
econômicas e da produção cultural.

b)O Rio de Janeiro foi escolhido para rece-
ber a corte portuguesa por ser uma cida-
de semelhante a Lisboa, com intensa mo-
vimentação de gente e dinheiro.

c) A corte portuguesa evitou fixar-se no Rio
de Janeiro, a principal cidade da colônia,
com intensa movimentação cultural e fi-
nanceira. As agitações da cidade repre-
sentavam empecilho ao plano da corte
portuguesa, que era esconder-se dos ata-
ques de Napoleão Bonaparte.

d) A abertura dos portos, em 1808, permitiu que
produtos industrializados europeus abaste-
cessem a cidade do Rio de Janeiro com os
artigos necessários ao conforto da corte.

9 Coloque em ordem os acontecimentos.
a) O Rio de Janeiro passa a sediar a corte

no Brasil e, conseqüentemente, torna-se
o centro da administração portuguesa.

b)A conjuntura na Europa faz D. João elevar
o Brasil à categoria de Reino Unido de Por-
tugal e Algarve.

c) Napoleão decreta o Bloqueio Continental.
Sem aderir, D. João é obrigado a deixar
Portugal, acompanhado de mais de 10 mil
pessoas pertencentes a sua corte.

d)Ao desembarcar na colônia americana,
D. João assina decreto que abre os por-
tos locais para o comércio com nações
amigas. Influenciam o ato acordos com a
Inglaterra e a necessidade de abastecer a
corte.

10 Faça um texto comparando as conjura-
ções Mineira e Baiana, levando em con-
sideração:
a) O lugar em que ocorreram.
b)A composição social dos movimentos.
c) Seus objetivos.
d)A forma como terminaram.

11 Relacione cada letra a um número.
a) Guerras de independência.
b)Constituição de 1824.
c) Guerra da Cisplatina.
d)Abdicação de D. Pedro I.

1) Provocou vários choques entre o impera-
dor, os parlamentares e a sociedade. Seu
caráter autoritário chegou a ser uma das
razões para a Confederação do Equador.

2) Resultou na formação da República do
Uruguai. Extremamente impopular, agra-
vou ainda mais a crise financeira.

3) Após o sete de setembro, existiu resistên-
cia em vários lugares do território, como no
Nordeste. Colaborou o fato de os habitan-
tes de muitas das regiões brasileiras não
se sentirem parte de uma nação.

4) A defesa dos interesses portugueses fez
aumentar as manifestações populares, que
contribuíram para o maior isolamento do
imperador.

Rua Direita, no Rio de Janeiro, registrada por Johann Moritz
Rugendas, artista que esteve no Brasil entre 1822 e 1825.
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Respostas

O império colonial português no século XVII

Data do documento: 1657.

Órgão que o elaborou: Conselho da Fazenda do governo português.

Lugares citados que compõem o império colonial português:
Moçambique, Goa, Diu, Cochim, Colombo, Macau, Angola e Brasil.

Condições em que se encontram Moçambique e Angola: Moçambique
encontra-se sem defesa. Angola, por sua vez, é colocada como vital
para o Brasil, devido ao tráfico de escravos. Mas encontra-se ameaçada
pela cobiça de outras coroas européias.

Condições em que se encontra o Brasil: O Brasil é a principal pos-
sessão portuguesa, mas os colonos pedem socorros, vistos como
necessários.

Diferentes projetos para o Brasil em 1820

Grupo político Composição social Proposta

Defendia a
independência e
uma monarquia
chefiada por
D. Pedro, sem
participação popular.

Aprovava a política
de recolonização
comandada pelas
Cortes portuguesas.

Defendia a
independência e a
instauração de uma
república.

Partido Brasileiro

Partido Português

Liberais radicais

Latifundiários, altos
funcionários do
governo e ricos
comerciantes.

Ricos comerciantes
portugueses.

Camadas médias
urbanas.

A independência do Brasil e o Primeiro Reinado

1.

2. a) O documento mostra que as condições do império colonial
português são precárias, com as colônias em geral
ameaçadas por outros povos e algumas apresentando pro-
blemas econômicos; nem sequer o Brasil, a principal pos-
sessão, encontra-se em boas condições.

b) Pelo exclusivo comercial metropolitano, as colônias deviam
produzir mercadorias de bom valor no comércio internacio-
nal. O governo detinha o monopólio da comercialização des-
sas mercadorias, detendo enormes vantagens financeiras.

c) A crise econômica portuguesa levou a Coroa a intensificar
o controle sobre sua colônia americana. Proibiu-se o co-
mércio da colônia com todos os navios estrangeiros; deter-
minou-se que os navios da colônia só podiam ancorar em
portos portugueses; e estabeleceu-se que os navios estran-
geiros autorizados pela Coroa só podiam vir para a colônia
em frotas oficiais.

3.

• Vários são os acontecimentos que os alunos podem citar,
entre eles a Revolução Liberal de 1820, que exigiu o retor-
no de D. João VI a Portugal e acenava para a tentativa de
recolonização do Brasil, e a mobilização da elite em torno
de D. Pedro para uma transição sem rupturas.

4. a) A fonte 1 refere-se à Conjuração Baiana; e a fonte 2, à Con-
juração Mineira.

b) A primeira fonte é um panfleto revolucionário; e a segunda
é um documento oficial.

c) No panfleto ficam evidentes as idéias de liberdade defendi-
das pelos iluministas. Também se pode perceber a influên-
cia da Revolução Francesa na passagem que diz que o
mundo tinha os olhos voltados para a França.

d) Apresenta a condenação de Tiradentes, especificando a
forma da morte e como deve ser exposto seu corpo para
servir de exemplo ao restante da população.

5. a) A rigidez da sentença aplicada contra Tiradentes tinha um ob-
jetivo disciplinador. A execução pública do conjurado devia ser
tomada como exemplo do que ocorreria na colônia em caso
de novas tentativas de rebelião contra o jugo português.

b) A intenção do manifesto era conclamar o povo baiano a
lutar contra a opressão metropolitana.

6. a) Os ideais de liberdade propagados pelo iluminismo e con-
cretizados pela Independência dos Estados Unidos e a Re-
volução Francesa. É preciso deixar claro que a Revolução
Francesa, como experiência revolucionária, influenciou ape-
nas a Conjuração Baiana, pois a Mineira ocorreu antes do
movimento revolucionário francês.

b) Os revoltosos mineiros se insurgiam contra os altos impos-
tos cobrados pelo governo português, enquanto os baianos
se revoltavam contra a pobreza e a fome.

7. a) Johan Moritz Rugendas.

b) Rua Direita, no Rio de Janeiro.
c) Início do Primeiro Reinado.
d) Escravos, senhores, religiosos, militares e comerciantes.

8. a, d.

9. c, d, a, b.

10. A Conjuração Mineira ocorreu na região da mineração, em 1789,
e a Baiana em 1798, em Salvador. O primeiro movimento envol-
via na maior parte pessoas ricas e de prestígio social; o outro foi
realizado, também, por artesãos, soldados, escravos e ex-escra-
vos. Ambos pretendiam declarar a independência de suas re-
giões, formando uma república, com a diferença de que os
baianos queriam declarar livres os escravos. Os dois movimen-
tos foram derrotados. No caso dos baianos, os líderes foram
executados e, entre os mineiros, apenas Tiradentes teve o mes-
mo fim; os demais receberam penas variadas, como o degredo.

11. a-3, b-1, c-2, d-4.


