
 
 

2ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História – Professor Leopoldo 

Questão 01 
A emancipação política do Brasil não significou uma ruptura total com a ordem socioeconômica anterior, o 
que pode ser demonstrado pela permanência da escravidão. A respeito da questão escravista no I 
Reinado, caracterize a política inglesa em relação ao tráfico de escravos no Brasil.  
 
Questão 02 
Considerando os processos de independência no continente americano, apresente duas diferenças 
importantes entre o processo de independência no mundo colonial espanhol e o processo de 
independência do Brasil.  
 
Questão 03 
Explique o que foi a Confederação do Equador. 
 
Questão 04 
O Brasil foi palco de vários movimentos revoltosos que eclodiram ao longo do período regencial e 
trouxeram importantes transformações para o processo histórico nacional, alterando suas bases políticas 
e sociais. 
 
Baseando-se no exposto: 
 
a) Escreva os nomes das províncias onde surgiram os principais movimentos insurrecionais no período 
indicado; 
b) Escolha um desses movimentos e explique-os historicamente. 
 
Questão 05 
Cite duas reformas instituídas pelo Ato Adicional de 12 de agosto de 1834. 
 
Questão 06 
Para Caio Prado Jr., o século XIX no Brasil marca uma etapa decisiva em nossa evolução e inicia, em 
todos os terrenos, social, político e econômico, uma nova fase. O mesmo autor considera a segunda 
metade do referido século o período de maior transformação na história brasileira. 
 
Indique e caracterize, em cada um dos terrenos mencionados (social, político e econômico), uma 
transformação ocorrida, a partir de 1850. 
 
Questão 07 
Por que D. Pedro II tornou-se imperador, antes dos dezoito anos, como previa a Constituição? 
 
Questão 08 
Aponte dois aspectos que contribuíram para a tensão entre o governo Vargas e o Estado de São Paulo, em 
1932. 
 
Questão 09 
Indique duas razões para o Governo Vargas colocar-se, posteriormente, contra as potências do Eixo. 
 
Questão 10 
Explique a estrutura sindical criada por Getúlio Vargas (1930-1945). 
 
 
 


