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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 6

1. (UFMG) 

Amigo Doroteu, se acaso vires 
Na Corte algum Fidalgo pobre, e roto, 

Dize-lhe que procure este governo;
Que a não se acreditar, que há outra vida
Com fazer quatro mimos aos rendeiros,
Há de à Pátria voltar, casquilho, e gordo.

Cartas Chilenas

O trecho trata das Minas Gerais no século XVIII e refere-se:
a) à riqueza aurífera da região.
b) à corrupção generalizada do governo.
c) aos lucros auferidos com o comércio.
d) ao fausto da vida social mineira.
e) aos ganhos derivados da manufatura.

2. (UFBA) Um aspecto que diferencia a Conjuração Mineira de 1789 da Conjuração Baiana de 
1798 é que a última:
a) representou, pela primeira vez na história do Brasil, um movimento de caráter republicano.
b) preocupou-se mais com os aspectos sociais, a liberdade do povo e do trabalho.
c) apresentou, pela primeira vez, planos políticos e ideológicos.
d) representou o primeiro movimento apoiado por grupos de intelectuais.
e) tinha caráter de protesto contra certas medidas do governo, sem pretender a separação de 
Portugal.

3. (PUC-MG) Relacione Revolução do Porto e Independência do Brasil.

4. Leia atentamente.

“É preciso levar em conta que, 200 anos atrás, o Brasil não existia. Pelo menos, não como 
é hoje: um país integrado, de fronteiras definidas e habitantes que se identificam como brasileiros, 
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torcem pela mesma seleção de futebol, usam os mesmos documentos, frequentam escolas de 
currículo unificado e comercializam produtos e serviços entre si.”

Laurentino Gomes

Responda.
a) Quais foram os motivos que levaram a Família Real portuguesa a se mudar para o Brasil? Ex-
plique.
b) De acordo com o texto, antes da vinda dos nobres o Brasil não existia. Explique qual era a situ-
ação do país até então.
c) Indique três benfeitorias que D. João fez para o país.

5. Complete a linha do tempo com os fatos a que se referem as datas.

 

1823 1822 1831 1824 

6. Leia atentamente.

Como símbolo da união, a realeza parecia ser a melhor saída possível para evitar a 
autonomia e possível separação das províncias; somente a figura de um rei congregaria esse 
território gigantesco, marcado por profundas diferenças. É assim que as elites locais optam pela 
monarquia, na esperança de ver no jovem rei um belo fantoche.

SHWARCZ, Lilian Moritz. As barbas do imperador. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

Agora responda.
a) A que momento histórico se refere o texto?
b) Segundo o texto, qual o objetivo das elites em manter a estrutura política?
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7. Sobre as causas da abdicação de D. Pedro I, não podemos citar a alternativa:

a) Falta de controle das manifestações de protesto.
b) Pressão da Europa insistindo no retorno do imperador.
c) Crise política – conflitos entre o imperador e os brasileiros
d) Crise na Província Cisplatina.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

8. Complete com palavras do quadro.

limites - forte - separatistas - Câmara dos Deputados - centralizado - imperador

a) Os partidários do imperador defendiam um governo ___________________________ e 
______________________, capaz de derrotar as tendências _______________________ que se 
verificavam no começo do império.

b) Os adversários do imperador propunham _______________________ para a autoridade do 
__________________________, por exemplo, que ele não tivesse o poder para dissolver a 
_____________________________ dos __________________________.

9. Complete com V para verdadeiro e F para falso no que se refere à Constituição de 1824.

a) Estabelecimento do protestantismo como religião oficial e obrigatória no país. (     ).
b) Direito ao voto direto e censitário. (    )
c) Manutenção do direito das propriedades das terras, escravos e demais bens adquiridos pelas 
elites no período colonial (    )
d) Divisão dos poderes em Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. (     )
e) O poder Moderador era exercido pelos senadores exclusivamente. (     )
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10. Resolva a cruzadinha.

a) Província que se tornou República do Uruguai.
b) Noite considerada o marco da dissolução da Assembleia.
c) Imperatriz, esposa de D. Pedro I.
d) Confederação de julho de 1824 que manifestava sentimento antiportuguês.
e) Grupo que fazia parte do Partido Brasileiro.
f) Fundação que os revoltosos de Minas Gerais tinham como objetivo.
g) O Marquês de _______________________ queria a modernização de Portugal.


