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História

1 - (PUC-RJ) A descrição do inglês Thomas O Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a
chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808.

 "O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. Traçarei uma breve
descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. [...] O comércio [...] progrediu muito depois que
a cidade tornou-se residência real [...] Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade, que tenho
certeza, será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações e recebendo
melhorias. Conde Thomas O Neill, 1809. Apud Jean Marcel Carvalho França. "Outras visões do Rio de Janeiro
Colonial - Antologia de Textos". Rio de Janeiro, José Olympio, 2000. Pp: 310-320.

a) Explique por que, a partir da abertura dos portos (1808), ocorreu a preponderância dos ingleses nas transações
comerciais com o Brasil.

2 - (PUC-RJ) A descrição do inglês Thomas O Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a
chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808.

 "O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. Traçarei uma breve
descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. [...] O comércio [...] progrediu muito depois que
a cidade tornou-se residência real [...] Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade, que tenho
certeza, será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações e recebendo
melhorias. Conde Thomas O Neill, 1809. Apud Jean Marcel Carvalho França. "Outras visões do Rio de Janeiro
Colonial - Antologia de Textos". Rio de Janeiro, José Olympio, 2000. Pp: 310-320.

b) Cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o Período Joanino (1808-1821).
 

Língua Portuguesa

3 - (http://espacodoprofessordelinguaportuguesa.blogspot.com.br) Complete o trecho a seguir com combinações ou
contrações.

            Quatro dias após a conversa ______ rádio, Bia e Pedro desciam _____ ônibus que era a cidade mais próxima à
fazenda Águas Claras.

              -Chega, estou quebrado! - reclamou Pedro, esticando os braços e as pernas.

              -Eu também não aguento mais! - concordou Bia ______ gemido. (...)

              Pedro passeou o olhar _________ lugar. Nem sinal _____ mãe.

            -Será que aconteceu alguma coisa? - preocupou-se Bia, que esperava encontrar a mãe _______ descer _________
ônibus velho e vagaroso que os trouxera.

4 - (http://espacodoprofessordelinguaportuguesa.blogspot.com.br) Nas frases, você deve usar preposições
combinadas com outras palavras para completar o sentido.

a) Obrigada _______ presente!

b) O livro que você procura está _________ estante do outro lado da sala.

c)Entreguei o pacote ____ moço que fica na portaria.

d) Lembro bem ____________ dia em que nos conhecemos.
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