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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

ATIVIDADES 

 

 

 
Desde 1 500 o Brasil era uma colônia que respondia, politicamente, ao Rei de Portugal. Em   
1 808, o Rei Português veio para o Brasil, transferindo para cá a sede do Império, de onde 
passou a governar. Até então, era o primeiro momento em que o Brasil Colônia dispunha de 
um líder político soberano em seu território. Seu nome era D. João VI. 

Em 1 822, os nobres de Portugal queriam que toda a Família Real voltasse para 
Portugal, transferindo consigo a sede do Império, pois queriam a reorganização do 
governo. 
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D. João VI                                D. Pedro I                                 D. Pedro II 

Após isso, o Brasil ficou sob a ordem de dois Imperadores. 

1- Quem foi: 
 

a) O Primeiro Imperador do Brasil= __________________________________ 
b) O Segundo Imperador do Brasil= _________________________________ 

 
2- Qual Imperador declarou a Independência do Brasil? Em que data? 

 
3- Em 15 de novembro de 1 889, foi proclamada a República no Brasil pelo Marechal 

Deodoro da Fonseca. 

Com a proclamação da República, um novo sistema político chegou ao Brasil: a 
Democracia. 

4- Assista o vídeo no link ao lado:  https://www.youtube.com/watch?v=FHmkSJ_QFN0   que fala 
sobre “Democracia”. 
 
Agora responda: 
 
a) O que é Democracia? 
b) Qual é a função do Título do Eleitor? 

 
5- Já vimos um pouco sobre a Monarquia e a República. Qual é a principal diferença entre 

esses governos? 
 

6- O direito de votar é algo muito recente na História do Brasil. No início do Período 
Democrático, pouquíssimas pessoas tinham esse direito.  
Durante o Período Colonial, o Rei de Portugal escolhia os governantes para os Estados do 
Brasil.  
Com a Independência, o voto foi conquistado, mas esse direito era restrito aos homens 
mais ricos da sociedade. 
Somente no final do século XX, o direito ao voto foi conquistado por todos os brasileiros 
maiores de 16 anos, sem distinção. 
 
Por que o Período Colonial Brasileiro não pode ser considerado democrático? 


