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Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 5

1. (UFGO) Na sociedade colonial da América espanhola, os criollos desempenharam um papel 
significativo. Quem compunha a classe social dos criollos? 

2. Sobre a América de colonização espanhola e os movimentos de independência, complete a li-
nha do tempo abaixo com os principais acontecimentos.

     

                  1810              1811      1816    1821

3. (Puccamp-SP) Napoleão Bonaparte foi, sucessivamente:
a) imperador, cônsul vitalício e presidente da República.
b) primeiro-cônsul, cônsul vitalício e imperador.
c) primeiro-cônsul, imperador e cônsul vitalício.
d) cônsul vitalício, imperador e rei.
e) presidente da República, imperador cônsul e rei.

4. Complete a tabela.

Guerras Napoleônicas

Batalha de Trafalgar

As tropas francesas venceram as austríacas e as russas 
rapidamente. A diplomacia de Bonaparte foi elemento 
importante nessa vitória.
Assinado o Tratado de Fontainebleau, o exército francês 
investiu sobre o reino de Portugal. Os portugueses 
amparados pelas tropas inglesas, resistiram.

Batalha de Waterloo



Sugestão de Atividades – História
8º ano – Unidade 5

2

5. Após a derrota na Batalha de Trafalgar, no litoral da Espanha, Napoleão estava convencido de 
que precisava fazer o Bloqueio Continental. Em que consistia essa proposta? Explique.

6. Observe a imagem abaixo e responda a questão.

a) Quais o ideais defendidos por Beethoven?
b) Qual a sua ligação com Napoleão? Explique.

7. Os domínios espanhóis na América encontravam-se divididos em quatro vice-reinados e quatro 
capitanias. Indique quais são eles.

8. Complete com V (verdadeiro) ou F (falso).
a) Uma das principais consequências da conquista e da colonização das terras americanas foi a 
imposição, por parte dos europeus, da língua falada em seus países de origem. (     )
b) O espanhol, o francês e o português foram as línguas neolatinas trazidas para a América pelos 
conquistadores. (     )
c) O português é a língua oficial do Suriname e das Antilhas Holandesas. (     )
d) Há países, como o Brasil e o México, que não desenvolveram tecnologia. (     )
e) Cerca de um terço da população da América Latina sobrevive com menos de dois dólares por 
dia. (     )
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9. Para as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, a independência 
não representou a conquista de maior liberdade. Explique o que isso quer dizer.

10. (UFRGS) Os países europeus ocupados por Napoleão assimilaram alguns princípios da Re-
volução Francesa de 1789, o que provocou consequências, como, por exemplo:
a) o aumento da influência do patrimônio da Igreja e do poder dos tribunais eclesiásticos.
b) a consolidação das corporações de ofícios, oriundas do Antigo Regime.
c) o empobrecimento da burguesia, que se desgasta materialmente ao apoiar a Revolução.
d) o enfraquecimento dos privilégios da nobreza e da autoridade do clero.
e) a indignação dos camponeses, por não terem sido isentos do pagamento de dízimos e direitos 
feudais.


