
  



Prezados Alunos,  

 

Como é de seu conhecimento nós estamos passando por um momento delicado 

para a saúde, a pandemia do Corona Vírus. Por essa razão devemos ficar em 

casa e, por meio do distanciamento social, diminuir o risco de transmissão. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de aprendizagem?  

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidade aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 

entre em contato com a professora Jurema através dos seguinte canal: 

  E-mail: juremendonca@professor.educacao.sp.gov.br  

 

Bons estudos! 

  



 

                E o Brasil se Torna Um País Independente 

 INSTRUÇÕES: 

 Ler a introdução (pág.95). 

 Entender o processo de independência das colônias europeias na América. 

(pág.95/96).   

  Perceber que os europeus instalaram na América sistemas de produção 

que geravam muitos lucros para a metrópole. (96/97). 

 Entender as revoltas dos colonos contra a metrópole portuguesa como: 

Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana (pág.104). 

 Entender e analisar o Bloqueio Continental e os motivos da transferência da 

família Real para o Brasil (pág.105/106) 

  Entender os motivos da Revolução Liberal do Porto, o dia do Fico e o 

processo de independência do Brasil, a coroação de D. Pedro I como 

imperador, e que independência do Brasil não modificou as relações de 

trabalho, dando continuidade a escravidão (pág.107/108/109) 

  Ler: Pense sobre e   Momento Cidadania (pág.110). 

 

 

 ATIVIDADES 

01) Após a leitura do texto assinale alternativa correta. 

 
“Ser livre 

um povo livre vive num país livre 

na cidade livre, na rua livre, na casa livre 

colônia e escravidão 

caminham na mesma direção 

quem declara independência 

e não declara abolição 

vai ver não é livre nada 

apenas mudou de patrão 

A Liberdade da Nação é a 

Soma das liberdades de cada cidadão”. 

(Milton Nascimento e Fernando Brant) 

  Como ficou a situação dos escravos após a independência do Brasil:  
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a) Os escravos podiam votar e ser votados. 

b) O trabalho escravo passou a ser remunerado. 

c)  Os escravos não eram mais castigados pelo seu senhor. 

d) Não houve alteração nas relações de trabalho, pois não foi abolida a 

escravidão. 

 

Após a leitura do texto responda as questões 02 e 03 

 

Simón Bolivar, o Defensor da Democracia 

 

         Simon Bolivar ficou conhecido como “o libertador” por ter se destacado na luta pela 

libertação das colônias hispano-americanas. sempre se mostrou a favor dos ideais 

democráticos. 

        Em 1819, no congresso de Angostura, proferiu um discurso por ocasião da elaboração 

da constituição da Venezuela, em que esses ideais aparecem claramente: 

         Legisladores: a prática da autoridade de um mesmo indivíduo tem sido 

frequentemente o fim dos governos democráticos. Repetidas eleições são uma necessidade 

para os sistemas populares, porque nada é tão perigoso quanto deixar o poder, por longo 

tempo, nas mãos de um mesmo cidadão. O povo acostuma-se a obedecê-lo, e ele, a 

mandar. Aí está a origem da usurpação e tirania. 

     Não somos europeus. Não somos indígenas. Antes, uma mistura entre os primitivos e os 

espanhóis. 

      A escravidão é a filha das trevas, um povo ignorante é um instrumento cego de sua 

própria destruição: a ambição e a intriga abusam da credulidade e da inexperiência de todo 

conhecimento político, econômico ou civil. 

 

 (Adaptado de: M.L.Bertolotto e E. A Corrêa (orgs). Bolivar. São Paulo, Ática,1993, p.117/8.                  

 

02) Responda: 

a)  Por que Bolívar ficou conhecido como o “libertador”? 

b) Na sua opinião, Bolívar, desejava transformações políticas e sociais 

para a América? 

03) Responda: 

a) Retire do texto a parte que Bolívar comenta sobre a etnia do povo sul 

americano.   

b) Explique a frase “a escravidão é a filha das trevas”. 

 

 

 



04) A frase abaixo se refere a fuga da família Real para o Brasil. 

     
“Não corram tanto! Vão achar que estamos fugindo!” 

(D. Maria a Louca, mãe de D. João VI). 
 

Qual foi o principal motivo que fez a família Real Portuguesa vir para o 

Brasil? 

 

05)  Responda a questão proposta. 

 

Dia do Fico é uma data importante que, em 1822, abriu caminhos para um ano 

cheio de reviravoltas no Brasil. 

Explique o que foi o Dia do Fico. 

06) Observe a charge para responder a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que representa o processo histórico do dia 07 de setembro de 1822? 

 

 

 



 07) Assinale a alternativa correta. 

 

a) Liberal 

b) Imperial 

c) Renovador 

d) Moderador   

e) Parlamentar  

  

08) Complete o quadro com as funções de cada poder. 

Dispõe o art. 2.º da Constituição Federal de 

1988: 

"São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, 

o Executivo e o Judiciário". 

Constituição: Leis de um país 

 

    PODER                    FUNÇÃO 

Poder Executivo  

Poder Legislativo  

Poder Judiciário  

 

 

 

09) Assinale a alterativa correta sobre a independência do Brasil. 

  

       

A independência do Brasil em 1822 não trouxe transformações sociais efetivas para o 

país, apenas a ruptura política com Portugal.  A permanência da escravidão era o sinal 

de que as mudanças sociais não haviam ocorrido. 

 

 

Por meio da Constituição de 1824, D. Pedro I instituiu quatro podres, centralizando 

o poder em suas mãos. Executivo, Legislativo, Judiciário e_________ 

 



a) Uniu o povo no processo político. 

b) Acabou com a escravidão no Brasil. 

c) Introduziu o direito de voto para todos os brasileiros. 

d) O povo participou ativamente do processo da independência. 

e) Foi realizada pela classe dominante, não havendo a participação do povo. 

 

10) Leia o poema de Bertolt Brecht para responder a questão 

                                     
Perguntas de um Operário Letrado 

(Bertolt Brecht) 
 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 
Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 
Babilónia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 
Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 
Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 
Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 
Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 
Viu afogados gritar por seus escravos. 

 
O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 
César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 
Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 
Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 
 

Em cada página uma vitória. 
Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 
Quem pagava as despesas? 

 
Tantas histórias 

Quantas perguntas 
 

a) Você que a história é feita apenas por ações individuais de heróis? 

b) Quem seriam, na sua opinião, os verdadeiros responsáveis pelas 

transformações históricas 

 


