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ATIVIDADES DE HISTÓRIA – A ABERTURA DOS PORTOS 

A abertura dos portos 
 

A primeira medida tomada por dom João assim que chegou ao Brasil foi a abertura dos portos 
brasileiros as nações amigas. Isso significava que o Brasil deixava de ser uma colônia portuguesa, ficando 
livre para fazer comércio com qualquer outro lugar do mundo. Mas essa medida beneficiou principalmente 
os ingleses, que tinham condições privilegiadas para vender seus produtos manufaturados no mercado 
brasileiro. 

Na prática com a transferência da Corte portuguesa, o Brasil deixava de ser um território dependente 
de Portugal e passava a ser sede de todo o império português.   A partir desse momento, todas as decisões 
do império passaram a ser tomadas em sua sede no Rio de Janeiro, e não mais em Lisboa. 

Em 1815 dom João elevou o Brasil a categoria de Reino Unido a Portugal de Algarves. Apesar de 
ainda não ser independente, o Brasil com essa decisão, já assumia características de um Estado Soberano. 

Em 1816 com a morte da mãe, dona Maria I, dom João tornou-se rei, assumindo o nome de dom 
João VI. 

Mudanças no Rio de Janeiro 

Em 1808, o Rio de Janeiro era uma cidade rústica e pacata. Com a vinda da família real portuguesa, 
a capital do Brasil passou por várias modificações: obras de infraestrutura urbana foram realizadas; novos 
edifícios foram construídos para abrigar os órgãos do governo; parte da população foi obrigada a ceder sua 
residência (casa) para nobres, criados e funcionários da Corte. 

Além dos portugueses, muitos estrangeiros migraram para o Rio de Janeiro. Com isso, entre 1808 e 
1820, a população da cidade passou de 60 mil para 90 mil pessoas. Entre esses estrangeiros estavam 
cientistas, artistas, militares e arquitetos. 

 
Atividades 

 
1.  Qual foi a primeira medida tomada por dom João assim que chegou ao Brasil? R:____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
2. Essa medida beneficiou principalmente:      
(A) os portugueses.  (B) os chineses.   (C) os ingleses.    (D) os espanhóis.  
     
3. Em que ano morreu a mãe de dom João VI e ele se tornou rei? 

(A) 1808.        (B) 1815.                  (C)1816.         (D) 1820. 

 
4. Ligue o ano com os acontecimentos correspondentes: 
 
1808 -                           -  A cidade de Rio de Janeiro chegou a 90 mil pessoas. 

1815 -                           -  Dom João elevou o Brasil a categoria de Reino Unido. 

1816 -                           -  Rio de Janeiro era uma cidade rústica e pacata. 

1820 -                           -  Dom João VI tornou-se rei. 

 

5. Com a vinda da família real portuguesa, parte da população foi obrigada a fazer o quê? R.:_____________ 

_____________________________________________________________________________________ 
FONTE: ALVES, Alexandre e OLIVEIRA, Letícia Fagundes de. Ligamundo História, 5º ano I Ensino Fundamental, anos inicias/ 1ºed. – São Paulo: 
saraiva, 2017. (P. 48 e 49). 
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