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Resolva a cruzadinha
1. Encontro de líderes europeus, ocorrido em 1884-1885, a
partir do qual ocorreu a partilha territorial da África entre
as potências industriais europeias.
2. Os dois únicos países que não foram colonizados
pelos europeus.
3. Colônia africana que, apesar de se chamar Estado Livre, era
uma possessão particular do rei Leopoldo II da Bélgica.
4. Colônia portuguesa, na costa ocidental africana, onde a
presença de Portugal ocorria desde o século XV e que só
alcançou sua independência em 1975.
5. Guerra ocorrida na África, em duas etapas (1880-1881 e
1899-1902), entre os colonizadores holandeses, franceses e
britânicos que disputavam as minas de diamantes e ouro.
6. Obra realizada na África cujos dividendos acabaram sendo
dos franceses e dos britânicos, e que encurtou as viagens
marítimas entre a Europa e o Oriente.
7. Conflitos armados entre chineses e britânicos, ocorridos em
duas etapas (1840-1842 e 1856-1860) e que levaram a China
a ceder Hong-Kong para a Grã-Bretanha por cem anos.
8. Guerra ocorrida na China ente 1898 e 1901 contra os
britânicos desencadeada por uma sociedade secreta
chinesa que era anticristã e antiocidental.

9. Guerra ocorrida na Índia em 1857-1858 contra a ocupação
britânica, sobretudo devido ao tratamento dispensado pelos
europeus aos soldados indianos que serviam no exército.
10. Período da história japonesa (1868-1912)
considerado “governo iluminado”, marcado por
transformações e ocidentalização da vida japonesa e por
acelerada industrialização.
11. Doutrina surgida nos Estados Unidos, no século XIX,
segundo a qual a missão do país era se expandir e civilizar
o continente americano por escolha e benção de Deus.
12. Dois territórios anexados pelos Estados Unidos como
parte da “missão” de levar a liberdade civil e a religião
cristã aos indígenas “selvagens”.
13. Obra realizada em território da Colômbia, concluída em
1914 pelos Estados Unidos que, para ganhar o controle
militar e econômico, estimulou a independência do território.
14. Nome dado à política externa do presidente Roosevelt,
dos Estados Unidos, especialmente em relação à
América Latina, e caracterizada pela intervenção militar
em defesa dos interesses daquele país.
15. Corrente de pensamento que, apoiando-se nos
princípios do evolucionismo, justificou a dominação
imperialista europeia como missão inevitável das “raças
superiores” sobre as “inferiores”.
www.ensinarhistoriajoelza.com.br
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