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AS INDEPENDÊNCIAS NA AMÉRICA ESPANHOLA
1) Quais motivos que acarretaram o processo de independência dos países latinoamericanos: (Política colonial espanhola da página 89)
Resposta:
2) Qual a relação entre o Iluminismo e independência dos EUA com o processo do
independência dos países latino-americanos: (Revolta dos Criollos da página 89)
Resposta:
3) Qual a relação entre a invasão napoleônica e consequente prisão do rei Carlos da
Espanha, com o processo de independência dos países latino-americanos.
(Expansão napoleônica na Europa da página 90)
Resposta:
4) Porque dizer que não houveram mudanças na estrutura social dos países latinoamericanos, após a independência? (Processos de independência da página 91)
Resposta:

VINDA DA FAMÍLIA REAL AO BRASIL
5) Quais foram as características do Bloqueio Continental. (Brasil: de colônia a Reino
Unido da página 105).
Resposta:
6) Qual foi a relação entre o Bloqueio Continental com a vinda da Família Real ao Brasil.
(Transferência da família real para o Brasil da página 105)
Resposta:
7) Porque a Inglaterra ajudou a Corte Portuguesa na fuga ao Brasil. (pessoal)
Resposta:
8) Relacione o apoio inglês na fuga da Família Real ao Brasil com a abertura do Portos
as nações “amigas” assinado por D. João VI no Brasil. (Abertura dos portos
brasileiros em 1808 da página 106)
Resposta:
9) Como ocorreu a travessia oceânica e a mudança nos hábitos dos cariocas com a
chegada da Família Real ao Brasil, por exemplo: condições da viagem, piolhos,
roupas, frangos, perca da posse das casas etc. (slides: Vinda da família real ao
Brasil – valdirsteffen.net)
Resposta:
10) Escreva todas as instituições criadas por D. João VI ao chegar no Brasil. (slides:
Vinda da família real ao Brasil – valdirsteffen.net)
Resposta:

