INDEPENDÊNCIAS NA AMÉRICA
Aluno (a)

Ano

4

Professor (a)

2

6
12
8
14
10

15

3

7

5

13

9

11

1

Resolva a cruzadinha
1. Grupo de colônias da Grã-Bretanha na costa atlântica da
América do Norte.
2. Relação comercial envolvendo as colônias inglesas do
Norte (manufaturas e alimentos), do Caribe (açúcar e rum)
e a África (escravos).
3. Célebre episódio promovido pelos colonos ingleses contra a
metrópole em que foi destruída a carga de navios britânicos.
4. Forma de governo adotada pelos Estados Unidos e
organizada para garantir a autonomia dos estados
constituintes da nação.

8. Descendentes de espanhóis nascidos na América
e que lideraram os movimentos de independência nas
colônias espanholas.
9. Líder da independência da Argentina e que comandou o
Exército dos Andes para auxiliar a independência do
Chile e do Peru.
10. Apelidado de “O Libertador”, conquistou a independência da
Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia.
11. Segundo país a conquistar a independência no
continente americano.

5. ideais presentes na Declaração de Direitos e na Constituição
dos Estados Unidos.

12. País sul-americano cuja independência foi frustrada com
sua anexação como província ao Império do Brasil.

6. Colônia francesa no Caribe onde ocorreu a primeira abolição da
escravidão na América e feita pelos próprios escravos.

13. Forma de governo defendida por San Martin para as
ex-colônias em luta pela independência.

7. Segundo nome do revolucionário negro, ex-escravo que liderou a
independência de São Domingos em sua primeira fase.

14. Projeto idealizado por Simon Bolívar para a América
espanhola independente.
15. Doutrina criada pelo presidente dos Estados Unidos, em
1823, sob o lema “A América para os americanos”.
www.ensinarhistoriajoelza.com.br
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