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BRASIL – PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA 
 
1. O Bloqueio Continental, em 1807, a vinda da família 
real para o Brasil e a abertura dos portos em 1808 se 
constituíram em fatos importantes: 
a) na formação do caráter nacional brasileiro. 
b) na evolução do desenvolvimento industrial. 
c) no processo de independência política. 
d) na constituição do ideário federalista. 
e) no surgimento das disparidades regionais. 
 
2. A abertura dos Portos às Nações Amigos e o tratado 
de Comércio e Navegação de 1810, estabelecido entre 
Portugal e Inglaterra, revelam modificações significati-
vas no contexto da economia luso-brasileira. Dentre 
estas modificações destaca-se: 
a) o declínio da dominação inglesa na esfera comercial 
brasileira. 
b) a criação de uma tarifa protecionista para os produtos 
portugueses. 
c) a manutenção da hegemonia inglesa na esfera cultu-
ral luso-brasileira. 
d) a anulação por parte de Portugal de imposições britâ-
nicas, cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento do 
parque industrial brasileiro. 
e) consentimento para a utilização de tarifas mais baixas 
para as mercadorias inglesas que entravam no Brasil. 
 
3. A vinda da família real e a fixação da corte portuguesa 
no Rio de Janeiro em 1808 implicaram no rompimento 
do pacto colonial porque: 
a) o episódio da abertura dos portos representou um 
golpe de morte para o monopólio comercial português. 
b) a monarquia portuguesa, uma vez sediada no Brasil, 
passou a ser um joguete dos interesses ingleses derro-
tados na Europa por Napoleão. 
c) a política cultural de D. João contribuiu diretamente 
para liberalizar a rigidez da sociedade colonial, alterando 
os costumes de sua população. 
d) D. João VI incentivou a implantação de inúmeras 
manufaturas na colônia, tornando-a menos dependente 
das importações européias. 
e) o Rio de Janeiro transformou-se no centro nevrálgico 
da vida política, administrativa e financeira da monar-
quia. 
 
4. O governo de D. João VI no Brasil, entre outras medi-
das econômicas, assinou, em 1810, um tratado de co-
mércio com a Inglaterra. Essa decisão estava relaciona-
da: 
a) ao crescimento industrial promovido pelo governo 
português, ao revogar as leis que proibiam a instalação 
de fábricas na colônia. 
b) a acordos anteriores entre os dois países europeus 
que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses. 
c) à política econômica portuguesa que cedia às pres-
sões inglesas para decretar o fim do tráfico negreiro. 

d) à política liberal da corte portuguesa que incentivava 
o livre comércio da colônia com os demais países euro-
peus. 
e) ao crescimento do mercado consumidor brasileiro 
provocado pelo aumento da produção aurífera. 
 
5. "Erguendo a espada, D. Pedro bradou, solene: 'Inde-
pendência ou Morte!' Era uma tarde linda, azul e fresca. 
A natureza de certo a tinha feito assim tão bela para 
servir de cenário à proclamação de nossa independên-
cia. Chegando a São Paulo, o príncipe aclamado pelo 
povo, que viera ao seu encontro erguendo vivas à inde-
pendência. O Brasil estava, enfim, livre de Portugal." 
(Manuais de Joaquim Silva e Vicente Tapajós). Analisan-
do-se criticamente o texto acima e com base no que se 
conhece sobre o processo de independência do Brasil, 
pode-se afirmar que:  
a) a independência do Brasil foi um processo revolucio-
nário, com ampla participação popular, traduzido fiel-
mente no texto. 
b) a proclamação da independência ocorreu por vontade 
e interesse pessoal de D. Pedro, o que é confirmado no 
texto. 
c) a aristocracia rural brasileira comandou a indepen-
dência segundo seus interesses, o que contradiz a visão 
romântica do texto.  
d) a Inglaterra apóia Portugal contra o movimento de 
independência de suas colônias, o que é omitido no 
texto. 
e) cenário escolhido por D. Pedro para proclamar a in-
dependência foi São Paulo, pelas ótimas condições cli-
máticas que aí se encontravam, o que é confirmado pelo 
texto. 
 
6. (Fuvest) Do ponto de vista econômico, que medidas 
tomadas por D. João no Brasil aceleraram o processo de 
independência? Por que? 
 
7. (Fuvest) “Quem furta pouco é ladrão 
  Quem furta muito é barão 
  Quem mais furta e esconde 
  Passa de barão a visconde” 
(Versos anônimos divulgados no Rio de Janeiro depois 
da instalação da Corte portuguesa no Brasil, em 1808) 
Considerando as críticas neles contidas, 
a) explique as transformações políticas e administrativas 
trazidas pela Corte portuguesa. 
b) é possível estabelecer um paralelo com a atual situa-
ção do Brasil? Comente. 
 
8. (Fuvest) No processo de emancipação política ocorri-
do na América do Sul no século 19, a independência do 
Brasil apresenta características que a tornam singular. 
Explique em que consistiu essa singularidade. 
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1. (UFMG-MG) A abertura dos portos do Brasil, logo 
após a chegada de D. João VI, foi responsável pela en-
trada no país de uma grande quantidade de mercadorias 
inglesas, que passaram a dominar o mercado brasileiro. 
Essa situação decorreu: 
 
a) da assinatura de tratados com a Inglaterra, que per-
mitiram a importação desses produtos. 
b) da estrutura industrial brasileira, que se baseava na 
produção de alimentos e tecidos. 
c) da montagem de uma rede ferroviária, que facilitou a 
distribuição dos produtos ingleses no mercado brasilei-
ro. 
d) do desenvolvimento urbano acentuado, que acarre-
tou o aumento da demanda por produtos sofisticados. 
 
2. (UFES-ES) Com a instalação da Família Real de Portu-
gal no Brasil, em 1808, o país ganhou status de sede  de  
monarquia  portuguesa e modificou a situação político-
econômica predominante, por meio do decreto da “A-
bertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas”. Além 
de liberar os portos para o comércio internacional, esse 
decreto: 
 
a) marcou o fim do pacto colonial, na medida em que 
extinguiu o monopólio comercial lusitano e propiciou a 
proeminência inglesa no Brasil. 
b) estimulou a expansão das companhias de comércio 
européias que se estabeleceram nos principais portos do 
Brasil. 
c) proporcionou um intenso movimento de negociações 
mercantis nas cidades brasileiras, provocando divergên-
cias e choques de interesses entre a Inglaterra e demais 
nações européias. 
d) provocou o crescimento da  produção manufatureira 
no Brasil, não só pela ampliação do mercado interno, 
como também pela abertura de novos mercados inter-
nacionais. 
e) criou condições para que a indústria têxtil brasileira 
pudesse concorrer com a inglesa, colocando no mercado 
produtos mais baratos e de boa qualidade. 
 
3. (PUC-RJ) A transferência da Família Real portuguesa 
para o Brasil, no início do século XIX, deflagrou um con-
junto de transformações, pondo fim, de acordo com 
vários historiadores, ao período colonial. Dentre estas 
transformações, assumiu destaque o fim do monopólio 
exercido pelos comerciantes portugueses, em decorrên-
cia da carta-régia de Abertura dos Portos (1808) e dos 
Tratados de Aliança e Amizade e Comércio Navegação, 
firmados com a Inglaterra (1810).  Tendo como referên-
cia o texto acima, 
 
a) indique uma razão por que é possível associar o ato 
de abertura dos portos ao final do período colonial da 
formação brasileira. 

b) explique por que os Tratados de 1810 significaram, na 
prática, a substituição do monopólio exercido pelos 
comerciantes portugueses pelo dos comerciantes ingle-
ses. 
 
4. (Fuvest-SP) “... quando o príncipe regente português, 
D. João, chegou de malas e bagagens para residir no 
Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de 
Janeiro. Afinal era a própria encarnação do rei (...) que 
aqui desembarcava. D. João não precisou, porém, cami-
nhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava 
localizado o Palácio dos Vice-Reis”. (Lilia Schwarcz. As 
Barbas do Imperador.) 
 
O significado da chegada de D. João ao Rio de Janeiro 
pode ser resumido como: 
 
a) decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que 
não conseguia se impor no contexto político europeu. 
b) fruto das derrotas militares sofridas pelos portugue-
ses ante os exércitos britânicos e de Napoleão Bonapar-
te. 
c) inversão da relação entre metrópole e colônia, já que 
a sede política do império passava do centro para a 
periferia. 
d) alteração da relação política entre monarcas e vice-
reis, pois estes passaram a controlar o mando a partir 
das colônias. 
e) imposição do comércio britânico, que precisava do 
deslocamento do eixo político para conseguir isenções 
alfandegárias. 
 
5.(FEI-SP) Sobre o período que vai de 1808 a 1822 na 
história brasileira, é incorreto afirmar que: 
 
a) na prática o Brasil tornou-se submisso à França, já que 
as tropas de Napoleão haviam dominado Portugal e, por 
extensão, todas as colônias portuguesas do mundo. 
b) foi marcado pela presença da Corte portuguesa no 
Brasil, o que provocou sensíveis mudanças políticas e 
culturais, tais como a elevação do Brasil à categoria de 
Reino Unido e a criação da Biblioteca Nacional. 
c) foram anos de intensa agitação política, sendo a In-
surreição Pernambucana (1817) o episódio mais dramá-
tico do período. 
d) o Rio de Janeiro cresceu muito, tornando-se, de fato, 
a capital do já decadente Império Português. 
e) a aliança entre as oligarquias do centro-sul e o gover-
no português foram ameaçadas pela Revolução do Por-
to, uma revolução liberal que pretendia controlar o 
monarca português e restabelecer o estatuto de colônia 
ao Brasil . 
 
6. (Unesp-SP) Em março de 1808, a corte portuguesa 
desembarcou na cidade do Rio de Janeiro, que se tornou 
a capital do império português. 
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a) Por que a família real teve que abandonar Portugal? 
b) Cite duas conseqüências, de ordem cultural, decor-
rentes da presença dos Bragança no Rio de Janeiro. 
 
7. (FGV-SP) “As notícias repercutiam como uma declara-
ção de guerra, provocando tumultos e manifestações de 
desagrado. Ficava claro que as Cortes intentavam redu-
zir o país à situação colonial e era evidente que os depu-
tados brasileiros, constituindo-se em minoria (75 em 
205, dos quais compareciam efetivamente 50), pouco ou 
nada podiam fazer em Lisboa, onde as reivindicações 
brasileiras eram recebidas pelo público com uma zoada 
de vaias. À medida que as decisões das Cortes portugue-
sas relativas ao Brasil já não deixavam lugar para dúvi-
das sobre suas intenções, crescia o partido da Indepen-
dência.” 
(Emília Viotti da Costa. Introdução ao Estudo da Emanci-
pação Política) 
 
O texto acima se refere diretamente: 
 
a) Aos movimentos emancipacionistas: às Conjurações e 
à Insurreição Pernambucana ; 
b) À necessidade das Cortes portuguesas de reconhecer 
à Independência do Brasil; 
c) À tensão política provocada pelas propostas de reco-
lonização das Cortes portuguesas; 
d) À repercussão da Independência do Brasil nas Cortes 
portuguesas; 
e) Às conseqüências imediatas à proclamação da Inde-
pendência 
 
8. (UFF-RJ) O século XIX foi marcado por ondas revolu-
cionárias que, em 1820, incidiram sobre a Península 
Ibérica. No caso específico de Portugal, houve uma revo-
lução que alterou a relação deste país com o Brasil. 
 
a) Cite o nome dado a esta revolução. 
b) Correlacione esta revolução ao processo de emanci-
pação política do Brasil. 
 
9. (UFRJ-RJ) “A massa popular a tudo ficou indiferente, 
parecendo perguntar como o burro da fábula: não terei 
a vida toda de carregar a albarda?” (Saint Hilaire, August 
de. A segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e 
a São Paulo. São Paulo: Companhia Editora Nacional , 
1932. P.171). 
 
Saint Hilaire era um botânico francês que, entre 1816 e 
1822, viajou pelo Brasil, estudando a flora do país. Esta-
va por aqui quando da ruptura política dos laços coloni-
ais entre Brasil e Portugal, ocasião em que escreveu as 
palavras acima. Albarda, segundo o dicionário Aurélio, 
significa sela grosseira, enchumaçada de palha, para 
bestas de carga. E também opressão, vexame, humilha-
ção. No contexto da descolonização da América Latina, a 
ausência da participação popular no processo de inde-

pendência política não foi exclusividade brasileira. O 
processo de independência política do Brasil, contudo, 
teve peculiaridades notáveis. 
 
Indique quatro acontecimentos característicos desse 
processo, no século XIX. 
 
10. (Mack-SP) “A independência do Brasil, cuja data 
oficial é 7 de setembro, constitui tema de profundas 
controvérsias. A hipótese mais expressiva é a de a inde-
pendência estar no futuro e não no passado.” (Carlos 
Guilherme Mota) 
 
Identifique a alternativa que interpreta corretamente o 
texto. 
a) Com a independência não houve uma ruptura com o 
passado, mantendo-se uma economia arcaica, a ausên-
cia de mudanças sociais significativas e o controle políti-
co nas mãos da elite agrária. 
b) O período colonial foi superado pelas profundas alte-
rações na ordem econômica e social do país. 
c) O subdesenvolvimento posterior não tem relações 
com a estrutura econômica e social arcaica mantida pós-
independência. 
d) As elites locais lideraram uma independência que, 
embora tivesse o caráter de arranjo político, alterou 
profundamente a ordem social da jovem nação. 
e) A luta armada e o envolvimento das camadas popula-
res no período da independência facilitaram a conquista 
de direitos pelo povo. 
 
11. (Mack-SP) A nação independente continuaria na 
dependência de uma estrutura colonial de produção, 
passando do domínio português à tutela britânica. (Da 
Monarquia à República – Emília Viotti da Costa) 
 
O texto permite concluir que: 
a) a Inglaterra teve importante papel na articulação da 
independência do Brasil, interessada nos amplos merca-
dos que se abririam ao comércio britânico na América 
Ibérica. 
b) após a independência, o país passou por grandes 
mudanças sociais e econômicas, rompendo com a de-
pendência. 
 
c) os ingleses apoiaram, sem restrições, a política da 
Santa Aliança, oferecendo ajuda militar para combater a 
independência das colônias ibéricas. 
d) a Inglaterra apoiou nossa emancipação, sem fazer 
nenhuma exigência de caráter econômico. 
e) o liberalismo político e econômico, praticado por 
nossas elites, mudou radicalmente, após a independên-
cia, o quadro sócio-econômico do país. 
 
12. (Fuvest-SP) “Odeio cordialmente as revoluções ... 
Nas reformas deve haver muita prudência ... Nada se 
deve fazer aos saltos, mas tudo por graus como manda a 



Blog: WWW.PROFTACIUSFERNANDES.WORDPRESS.COM – Banco de Questões :                                                                                                     
tacius_f@hotmal.com – PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (1808-1822) 

 

 

natureza... Nunca fui nem serei absolutista, mas nem 
por isso me alistarei jamais debaixo das esfarrapadas 
bandeiras da suja e caótica democracia”. (José Bonifácio 
de Andrada e Silva, 1822.) 
 
Analise o texto, associando-o ao processo de indepen-
dência do Brasil no que se refere: 
 
a) à forma assumida pela monarquia no Brasil. 
b) à participação popular. 
 
13. (UFJF-MG) Sobre o processo histórico que culminou 
com a Independência política do Brasil, assinale a alter-
nativa incorreta: 
 
a) A transferência da Corte portuguesa para o Brasil 
favoreceu o início do processo de separação política.  
Duas das principais medidas de caráter econômico ado-
tadas foram: a abertura dos portos às nações amigas e a 
revogação do alvará que proibia as manufaturas no país. 
b) A Revolução Liberal do Porto, de caráter antiabsolu-
tista, exigiu o retorno de D. João a Portugal, propondo a 
recolonização do Brasil. 
c) A emancipação política do Brasil alterou as bases da 
estrutura política e social do país.  As elites nordestinas 
em ascensão conduziram à formação do Estado Nacio-
nal, baseado na unidade territorial e lingüística. 
d) A insistência das Cortes em recolonizar o Brasil aca-
bou por forçar as elites brasileiras a se unirem em torno 
de D. Pedro I pela emancipação definitiva, na tentativa 
da preservar seus interesses econômicos. 
 
 

 
01. (Cesgranrio) Os movimentos de rebelião colonial e o 
processo de emancipação política do Brasil estão ligados 
às transformações do mundo ocidental no final do sécu-
lo XVIII. Assim, está correto afirmar que: 
a) o desenvolvimento industrial reforçou o pacto coloni-
al, como instrumento de reserva de mercado. 
b) a Ilustração promoveu expressiva moderniza-ção 
econômica da colônia e o reforço da religiosidade ex-
pressa no Barroco. 
c) a emancipação política, no caso brasileiro, marcou a 
definitiva separação entre portugueses, agentes da 
metrópole e colonos brasileiros. 
d) as reações contra o domínio metropolitano foram 
movimentos autóctones das elites coloniais, não se 
ligando ao processo geral da crise do Antigo Regime. 
e) as rebeliões coloniais foram influenciadas pelo pen-
samento liberal, apesar das diferenças entre as áreas 
coloniais e a Europa. 
 
02. (UFRJ) "(...) o povo nada ganhou absoluta-mente 
com a mudança operada. A maioria dos franceses lucrou 
com a Revolução que suprimiu privilégios e direitos 
auferidos por uma casta favorecida. Aqui, lei alguma 

consagrava a desigualdade, todos os abusos eram o 
resultado do interesse e dos caprichos dos poderosos e 
dos funcionários. Mas são estes homens que, no Brasil, 
foram os cabeças da revolução, (...)" 
(SAINT-HILAIRE, A. de. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas 
Geríeis e São Paulo-1822. In: MATTOS, Ilmar R., ALBUQUERQUE, Luís 
Affonso S. de. Independência ou morte: a emancipação política do 
Brasil. São Paulo: Atual, 1991. p. 63-4.) 

 
O processo de ruptura do pacto colonial assumiu dimen-
são definitiva por ocasião das mudanças ocorridas 
quando da Era Napoleônica. Os interes-ses colonialistas 
sofreram contestações e o ideário da Revolução 
Francesa influiu decisivamente nos movimentos políti-
cos ocorridos no interior das colônias americanas. No 
Brasil, esse processo reflete-se em ações que resulta- 
ram na independência de 1822, precedida de movi- 
mentos, como o da Insurreição Pernambucana de 1817, 
que visavam ao rompimento com a metrópole. 
a) Cite duas razões que contribuíram para a eclo-são 
da Insurreição Pernambucana de 1817. 
b) Justifique o apoio dos grandes proprietários ao 
processo de independência no Brasil. 
 
03.  (Cesgranrio) A transferência do governo por-tuguês 
para o Brasil, em 1808, teve ligação estreita com o pro-
cesso de emancipação política da colônia porque: 
a) introduziu as idéias liberais na colônia, incenti-vando 
várias rebeliões. 
b) reforçou os laços de dependência e monopólio do 
sistema colonial, aumentando a insatisfação dos colo-
nos, 
c) incentivou as atividades mercantis, contrariando os 
interesses da grande lavoura. 
d) instalou no Brasil a estrutura do Estado portu-guês, 
reforçando a unidade e a autonomia da colônia. 
e) favoreceu os comerciantes portugueses, prejudicando 
os brasileiros e os ingleses ligados ao comércio de im-
portação. 
 
04. (PUC-SP) "(...) todos os brasileiros, e sobretu-do os 
brancos, não percebem suficientemente que O tempo 
de se fechar a porta aos debates políticos (...). Se se 
continua a falar dos direitos dos homens, da igualdade, 
terminar-se-á por pronunciar a palavra fatal. liberdade, 
palavra terrível e que tem muito mais força num país de 
escravos que em qualquer outra parte (...)" 
(MOTA, C. G. 1822. Dimensões.) 
 
O texto acima, escrito provavelmente por volta de 
1823/1824, é parte de uma carta sobre a independência 
do Brasil, enviada por um observador europeu a D, João 
VI. Leia com atenção o texto e, a seguir, identifique e 
comente os limites sociais do processo brasileiro de 
independência. 
 
05. (Fuvest) A organização do Estado brasileiro que se 
seguiu à independência resultou do projeto do grupo 
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a) liberal-conservador, que defendia a monarquia consti-
tucional, a integridade territorial e o regime centraliza-
do. 
b) maçônico, que pregava a autonomia provincial, o 
fortalecimento do executivo e a extinção da escravidão, 
c) liberal-radical, que defendia a convocação de uma 
Assembléia Constituinte, a igualdade de direitos políti-
cos e a manutenção da estrutura social. 
d) cortesão, que defendia os interesses recoloniza-
dores, as tradições monárquicas e o liberalismo econô-
mico. 
e) liberal-democrático, que defendia a soberania popu-
lar, o federalismo e a legitimidade monárquica. 
 
 


