
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: ferbattistini@hotmail.com 
1. Leia o texto: 

“Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará virem: que desejando promover e adiantar a 
riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido abolir e revogar toda 
e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil”. (Alvará de liberdade para as indústrias (1º de 
Abril de 1808). In: Bonavides, P.; Amaral, R. Textos políticos da História do Brasil. Vol. 1. Brasília: Senado 
Federal, 2002 (adaptado). 
O projeto industrializante de D. João, conforme expresso no alvará, não se concretizou.  
Que características desse período explicam esse fato?  
a) A falta de capital na economia brasileira, que foi amplamente assolada pela ocupação francesa no território 
português. 
b) A inexistência de investimentos públicos no Brasil, tendo em vista que a família real não incentivou o progresso 
econômico brasileiro. 
c) O processo de luta pela independência que começa a surgir no Brasil, que fez com que as elites econômicas se 
afastassem do imperador. 
d) A incapacidade dos produtos brasileiros de disputarem espaço com as mercadorias inglesas, de menor valor e 
melhor qualidade.  
e) A inexistência de um mercado consumidor, visto que não havia nenhuma integração entre as diferentes regiões 
do Brasil. 
 
2. As constantes denúncias de que uma rebelião estava sendo tramada levaram o governador de Pernambuco a 
ordenar a prisão de alguns membros da Maçonaria. Esse fato precipitou a ação dos revoltosos. Em março de 
1817, começou a revolta. Os líderes prenderam o governador e instalaram um governo provisório revolucionário. A 
respeito da Revolução Pernambucana, considera-se como verdadeira a seguinte afirmação: 
a) O movimento ganhou força por todo o território nacional e, cinco anos depois, foi a base do processo de 
independência do Brasil 
b) O movimento recebe muito apoio internacional, mas, o material bélico enviado pela Inglaterra não chega a 
tempo de garantir a vitória dos revolucionários. 
c) Os pernambucanos se rebelam contra todos os desmandos sofridos pela região nordeste ao longo dos últimos 
séculos, como por exemplo, a mudança da capital para o Rio de Janeiro e os novos impostos criados pelo 
Marquês de Pombal. 
d) Os revoltosos estavam descontentes com a abertura dos portos às nações amigas, e pregavam que o Brasil 
deveria restabelecer o pacto colonial com Portugal. 
e) Havia uma ampla mobilização para a criação de uma monarquia absolutista que controlasse Pernambuco de 
forma centralizada e direta.  
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(Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo & LOBO, César. História do Brasil para principiantes. São Paulo, Ática, 1998.) 

 
A charge satiriza o contexto que o Brasil vivia durante o período joanino. Com suas palavras explique o que o 
autor quis representar com sua sátira. 
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