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1. Orientações gerais: 

Para estudar história não basta só ler. É importante também procurar reproduzir com as suas palavras – por 

escrito - aquilo que está entendendo de cada trecho lido. Reserve um tempo diário para seus estudos até o dia da 

prova, registre suas dúvidas e me procure para resolvê-las. Você deve realizar uma leitura cuidadosa dos capítulos. 

Enquanto lê, grife no próprio texto as informações que considera mais importantes. Depois de realizar a leitura de 

todo o capítulo, reescreva os trechos grifados com as suas próprias palavras. 

No seu caderno, estão os esquemas das aulas dadas. Eles vão auxiliá-lo a completar a sua compreensão sobre 

todos os temas estudados. Refaça os exercícios, tanto os do livro, como os propostos em sala de aula  

Procure retomar os temas com base na metodologia aplicada em sala de aula, levando em consideração as 

questões de tempo e espaço, o contexto histórico, os antecedentes, o evento e as consequências. Para a prova 

trimestral tenha atenção para os contextos da História do Brasil discutidos e exercitados em sala de aula.  

 

2. Conteúdos e o que você deve saber:  

 
PRÉ REQUISITO: Capítulo 7: O que pretendia Napoleão Bonaparte? Como chegou ao poder? 

Capítulo 8: Como a América espanhola conquistou a liberdade? 

Capítulo 9: O que significou a vinda da família real para o Brasil? 

Capítulo 10: A independência se conquista no grito? 

Capítulo 13: Por que o período 1815 – 1830 marcou o triunfo da burguesia? 

Anotações do caderno 

 

• Presença e controle de Napoleão Bonaparte sobre a Europa;  

• Os latino-americanos e os novos Estados que surgem; 

• O fechamento da Europa pelas tropas napoleônicas, a resistência portuguesa e sua saída heróica para 

o Brasil, o enfraquecimento da ordem espanhola pela França; 

• A busca incansável dos criollos pelo poder e a fidelidade chapetone; 

• Os treze anos da família real no Brasil e a metropolização da colônia; 

• A ordem liberal do Porto e a volta do que era antes; 

• O ideal de emancipação do Brasil, o ideal bolivariano, o sete de setembro, os novos Estados Nacionais; 

• Europa depois de Napoleão diante da política e da sociedade e sua “nova” ordem européia; 


