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REVOLUÇÃO AMERICANA
1)
Explique as principais características das colônias de exploração e povoamento.
(Pesquisa no caderno realizada pela internet).
Reposta:
2)
Escreva a relação entre a Guerra dos Sete Anos com o aumento dos impostos e por
consequência, a grande insatisfação dos colonos americanos com a Inglaterra: (Mudanças
na Política colonial inglesa - página 70).
Resposta:
3)
Descreva os principais impostos criados após a Guerra dos Sete Anos. (Mudanças
na política colonial inglesa – página 70)
Resposta:
4)
O que foi a Festa do Chá (Boston Tea Party) e sua relação com o processo de
independia das Treze Colônias. (Mudanças na política colonial inglesa – página 70).
Resposta:
5)
Escreva a principais características da primeira Constituição estadunidense,
aprovada em 1789, que foi inspirada na ideias iluministas. (Organização do novo país – 3º
parágrafo - página 72)
Resposta:
6)
Com a Constituição dos EUA aprovada, qual foi a contradição (absurdo) dessa
constituição com a não libertação do escravos. (Organização do novo país – 3º parágrafo página 72)
Resposta:
7)
Veja o vídeo – O PATRIOTA – última batalha (valdirsteffen.net), escreva as principais
características das guerras daquele tempo.
Resposta:
8)
Quais foram os dois motivos que fizeram as Treze Colônias vencerem a maior
potência do mundo, a Inglaterra. (vídeo: Revolução Americana – valdirsteffen.net)
Resposta:
9)
De acordo com o trabalho colado no caderno, Segregação Racial nos EUA,
responda:
a.
Porque o Sul entrou em guerra contra o Norte dos EUA (Guerra da Secessão) e sua
relação com a morte do presidente Abraham Lincoln.
Resposta:
b.
Principais características da Ku Klux Klan e porque esse grupo ainda existe
atualmente.
Resposta:
c.
Descreva a atitude de Rosa Parks em 1955, no estado do Alabama e qual foi a reação
da população negra. (para responder melhor essa questão, veja o vídeo – Rosa Parks –
site: valdirsteffen.net)
Resposta:
d.
Quem foi Martin Luther King e por que foi assassinado em 4 de abril de 1968.
Resposta:

REVOLUÇÃO FRANCESA
10)
Caso queira estudar mais (não obrigatório) para a verificação, assista o vídeo:
Revolução Francesa, disponível no site: valdirsteffen.net.
11)
Escreva os motivos que deflagraram (deram início) a Revolução Francesa:
(Revolução Francesa – página 73 e A crise econômica reforça a crise política – página 74)
Resposta:
12)
O que significou a Tomada de Bastilha e sua relação com o início da Revolução.
(Início da Revolução – página 75. Caso queira responder melhor, veja o vídeo – Revolução
Francesa – site: valdirsteffen.net)
Resposta:
13)
Quais foram as características da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e
por dizer que ela não foi libertadora para todos. (Fase moderada da Revolução Francesa –
página: 76)
Resposta:
14)
Explique as características dos partidos de esquerda, centro e direita no parlamento
francês: jacobinos, planície e girondinos. (Esquema feito no caderno).
Resposta:
15)
Escreva e explique (seis a dez) incisos da Constituição Federal que tratam sobre os
direitos humanos.
Resposta:
16) Explique as características do Bloqueio Continental: (Império Napoleônico – página
85)
Resposta:
17)
Para entender mais a Revolução Francesa, assista a vídeo aula (não obrigatório) da
Alice – Um beijo na bunda. (Disponível no site: valdirsteffen.net)
18)
E SÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ..........
Resposta:

