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ATIVIDADES DE HISTÓRIA  

Brasil, um Estado, uma Nação 

Portugal entrou em crise durante o período em que a Corte portuguesa permaneceu no Brasil. A 

exclusividade do comércio com os brasileiros era a principal fonte de renda dos comerciantes portugueses, 

mas, com a abertura dos portos, eles perderam esse privilégio. 

O descontentamento dos portugueses levou à Revolução do Porto, ocorrida em Portugal em 1820. 

Uma das exigências dos revolucionários era o retorno imediato do monarca a Portugal. Sem alternativa, 

Dom João VI partiu do Brasil com sua Corte em 1821, deixando seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como 

príncipe regente do Brasil. 

Tentando reverter a situação da crise em seu país, os revolucionários portugueses votaram leis que 

tornariam o Brasil novamente colônia de Portugal. Entre essas leis, havia decretos que extinguiam a regência 

de Dom Pedro e exigiam sua volta imediata para Portugal. 

Descontentes com a situação, membros da elite política brasileira começaram a lutar pela 

independência e buscaram o apoio do príncipe regente Dom Pedro, que decidiu permanecer no Brasil, aderiu 

ao movimento pela independência e expulsou as tropas portuguesas do Rio de Janeiro. Em 7 de setembro 

de 1822, durante uma viagem para São Paulo, após ter sido informado de que uma expedição portuguesa 

desembarcaria na Bahia, Dom Pedro proclamou a independência do país, que passou a ser o “Império do 

Brasil”. 

Fonte: ALVES, Alexandre. OLIVEIRA, Leticia. Ligamundo. 1ᵃ ed. São Paulo, 2017. 

1. Portugal entrou em crise durante o período em que a Corte portuguesa permaneceu: 

 
(A) na Espanha.                                               (C) na Itália. 

(B) na Índia.                                                      (D) no Brasil. 

 

2. Quem partiu do Brasil e retornou a Portugal devido à Revolução do Porto? 

 
(A) D. Pedro.                                                (C) D. Pedro II. 

(B) D. João VI.                                              (D) D. Maria I. 

 

3. Quem proclamou a Independência do Brasil? 

R: ________________________________________________________________________________ 

 
 
4. A Independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I em: 

 
(A) 8 de setembro de 1822.             (B) 7 de setembro de 1282. 

(C) 7 de setembro de 1822.             (D) 7 de outubro de 1822. 
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