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Resolva a cruzadinha
1. República adotada no Brasil segundo a Constituição de 1891.
2. Expressão para designar o voto dado sob pressão de alguém
poderoso e/ou em troca de algum benefício material.

8. Fenômeno do banditismo e violência ocorrido no sertão
do Nordeste causado pela miséria e exploração da
população pobre rural.

3. Rebelião ocorrida entre os marinheiros e liderada por João
Cândido, o Almirante Negro.

9. Movimento messiânico ocorrido na Bahia em torno da
cidade de Belo Monte.

4. Acordo feito entre o Governo federal e os governos estaduais
para eleição de candidatos favoráveis ao Governo federal.

10. Política federal de predominância e alternância no poder
das oligarquias paulista e mineira.

5. Governo de uma minoria e, por extensão, grupo que
controlava o poder no estado durante a Primeira República.

11. Conflito entre os seguidores de José Maria e fazendeiros
da região fronteiriça entre Santa Catarina e Paraná.

6. Motim popular ocorrido na cidade do Rio de Janeiro contra
as medidas sanitárias do governo.

12. Movimento social baseado na crença do retorno de um
messias que traria paz e justiça entre os homens.

7. Prática política exercida pelo chefe político local, com
autoridade incontestável e que controlava as
eleições municipais.

13. O mais conhecido chefe do cangaço.
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Resolva a cruzadinha
1. República adotada no Brasil segundo a Constituição de 1891.

sobre o eleitorado e as eleições em nível municipal.

2. Expressão para designar o voto dado sob pressão de alguém
poderoso e/ou em troca de algum benefício material.

8. Fenômeno do banditismo e violência ocorrido no sertão
do Nordeste causado pela miséria e exploração da
população pobre rural.

3. Rebelião ocorrida entre os marinheiros e liderada por João
Cândido, o Almirante Negro.
4. Acordo feito entre o Governo federal e os governos estaduais
para eleição de candidatos favoráveis ao Governo federal.
5. Governo de uma minoria e, por extensão, grupo que
controlava o poder no estado durante a Primeira República.
6. Motim popular ocorrido na cidade do Rio de Janeiro contra
as medidas sanitárias do governo.
7. Prática política exercida pelo chefe político local, com
autoridade incontestável, e que exercia forte influência

9. Movimento messiânico ocorrido na Bahia em torno da
cidade de Belo Monte.
10. Política federal de predominância e alternância no poder
das oligarquias paulista e mineira.
11. Conflito entre os seguidores de José Maria e fazendeiros
da região fronteiriça entre Santa Catarina e Paraná.
12. Movimento social baseado na crença do retorno de um
messias que traria paz e justiça entre os homens.
13. O mais conhecido chefe do cangaço.
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