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Corumbá, ..... julho de 2020. 

 

Nota / Visto 
Aluno (a):  

 
 

Série: 4º ano do Ensino Fundamental I Turma: ........ 

Professor (a): Simone Aparecida da Silva Barros de Oliveira 

Disciplina:  ATIVIDADE AVALIATIVA DE HISTÓRIA P.2 
 

1- Leia o texto a seguir e responda. (1,0) 

 

 

 

 

 

 

a) Que plano que seria executado? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

b) De quem eles estavam “fugindo”? 

R: _____________________________________________________________________________________ 

 

2- Marque com um X a alternativa CORRETA. (1,0) 

 

a) Por que Dom João e sua família vieram para o Brasil?  

(  ) Porque a Família Real queria conhecer as terras descritas na carta de Pero Vaz de Caminha.  

(  ) Porque o Brasil queria invadir Portugal, pois eles não aderiram ao bloqueio continental.  

(  ) Porque os portugueses foram ameaçados de invasão pelo governante da França, Napoleão Bonaparte.  

 

b) Para acomodar a Família Real que providências foram tomadas pelos funcionários da corte? 

(  ) Construíram casas espaçosas para cada família, reproduzindo a arquitetura brasileira. 

(  ) Os funcionários da corte percorreram a cidade, colocando placas com as letras PR, obrigando os 

proprietários a disponibilizá-las aos recém-chegados.  

(  ) Acomodaram a corte em prédios públicos e os acompanhantes foram levados para tribo de Arariboia. 

 

3- Leia com atenção a quadrinha popular abaixo: (1,0) 

a) A qual acontecimento histórico a quadrinha se 

refere? ____________________________________ 

 

b) O primeiro verso diz: “Portugal não foi à guerra”. 

Contra quem a nação portuguesa poderia ter 

guerreado? _________________________________ 

Na madrugada de 25 de novembro de 1807, quando Dom João encerrou a sessão do 
Conselho de Estado, a decisão estava tomada.  [...] Chegara enfim à hora de se executar um 
plano que já se conhecia de cor, e de traçar, rapidamente, o procedimento operacional de 
uma gigantesca tarefa: mudar, da terra para o mar, tudo e todos que significassem a 
sobrevivência e a sustentação do governo monárquico a ser instalado no Rio de Janeiro. 

Lilia Moritz Schwarcz.  
www.revistadehistoria.com.br 

 

Portugal não foi à guerra 

Mas também não se acovardou 

Cobriu Lisboa com um pano 

E escreveu por cima: Portugal mudou-se 
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4- Complete as lacunas abaixo. (1,0) 

A Família Real portuguesa deixou 

............................. e partiu em direção à América, 

em novembro de 1807. Eles foram 

acompanhados de nobres que faziam parte da 

................ de Dom João, então príncipe regente. 

O navio do príncipe regente aportou na Baía de 

Todos-os-Santos, na cidade de ........................., 

em 22 de janeiro de ..................... 

 

5- Ao chegar às terras brasileiras, Dom João 

emitiu um Decreto, o que ele permitia? (1,0) 

R: ______________________________________ 

________________________________________ 

6- assinale com X as mudanças em infraestrutura 

implementadas na cidade do Rio de Janeiro logo 

após a chegada da família real. (1,0) 

(    ) obras de alargamento das ruas.   
(    ) ampliação da rede elétrica. 
(    ) criação de escolas de samba.   
(    ) obras de coleta de esgotos. 
(    ) criação de shoppings.    
(    ) criação da Imprensa Régia. 
(    ) obras de abastecimento de água.  
(     ) criação de bancos, biblioteca, academia 
militar. 
 

7- Quem foi Napoleão Bonaparte? Comente. (1,0) 

R: ______________________________________ 

 

 

8- Leia o texto abaixo e responda às questões ao 

lado. (2,0) 

 ________________________________________

                                                                                                      a) Qual era o significado da sigla P.R após 

                                                                                                      a vinda da família real? 

                                                                                                      R: ________________________________ 

                

             b) Como a população apelidou a sigla P.R?                                                                      

             R: _________________________________ 

                                                                                                         

                                                                                                      c) Por quem era habitada a cidade? 

                                                                                                      R: _________________________________ 

                                                                                                        ____________________________________ 

                                                                                                          

                                                                                                      d) Qual problema foi identificado no 

                                                                                           desembarque da família real? 

                                                                                                      R: ________________________________ 

 

9- Dom João viveu por 13 anos no Brasil. Durante esse período promoveu diversas mudanças, tanto no Rio 

de Janeiro como em outras cidades. Ao retornar a Portugal, quem ele deixou aqui em seu lugar? (1,0) 

R: ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

A esquadra de Dom João e da família real portuguesa 

entrou na Baía da Guanabara em 7 de março de 1808. 

Era o encontro de dois mundos: de um lado a monarquia 

européia, de casaco de veludo, sapato afivelado e 

peruca, indumentária em nada apropriada ao verão 

tropical; de outro, a cidade habitada principalmente por 

negros e mestiços semidespidos e descalços, além de 

aventureiros, tropeiros, marinheiros. Um problema foi 

identificado ainda no desembarque: a falta de habitação 

para alojar os milhares de acompanhantes do rei. Foi 

então que o vice-rei Conde dos Arcos criou o sistema de 

“aposentadorias", cujas letras “PR” passaram a nomear 

determinadas casas do Rio de Janeiro.   


