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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – ABDICAÇÃO DOM PEDRO I – 8º ANO 

 

1. Quem foi Dom Pedro I? 

R. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Seu nome completo era Pedro de 

Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José 

Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon.  

 

2. O que foi o conhecido Dia do Fico? 

R. O Dia do Fico ocorreu em 9 de janeiro de 1822. Esta data ficou conhecida por este 

nome, pois D.Pedro I, então príncipe regente do Brasil, não acatou ordens das Cortes 

Portuguesas para que deixasse imediatamente o Brasil, retornando para Portugal.  

 

3. Que fato aumentou a insatisfação dos brasileiros e levou a articulação da derrubada de D. 

Pedro I? 

R. Entre 1825 e 1828, o Brasil se envolveu na Guerra da Cisplatina, conflito pelo qual 

esta província brasileira (atual Uruguai) reivindicava a independência. A guerra gerou muitas 

mortes e gastos financeiros para o império. Derrotado, o Brasil teve que reconhecer a 

independência da Cisplatina que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. 

 

4. Como era o governo durante o mandato de Dom Pedro I? 

R. Nove anos após a Independência do Brasil, a governo de D.Pedro I estava 

extremamente desgastado. O descontentamento popular com a situação social do país 

era grande. O autoritarismo do imperador deixava grande parte da elite política 

descontente. A derrota na Guerra da Cisplatina só gerou prejuízos financeiros e sofrimento 

para as famílias dos soldados mortos. Além disso, as revoltas e movimentos sociais de 

oposição foram desgastando, aos poucos, o governo imperial. 
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5. Quais atos levaram D. Pedro I a abdicação? 

R. Sentindo a forte oposição ao seu governo e o crescente descontentamento popular, 

D.Pedro percebeu que não tinha mais autoridade e forças políticas para se manter no 

poder. 

 


