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Resolva a cruzadinha
1. Rebelião ocorrida na província do Grão-Pará, entre 1835-1840, que
envolveu a população miserável da região incluindo povos
indígenas como os Mura, os Kariri e os Munduruku.
2. Um dos líderes da Cabanagem que chegou a ser o presidente do
governo republicano independente. Acabou preso e exilado.
3. Rebelião ocorrida nas províncias do Maranhão e Piauí, entre 1838-1841,
feita pela população sertaneja de caboclos, vaqueiros e artesãos.
4. Negro alforriado que, durante a Balaiada, tornou-se líder dos
quilombolas, atacou fazendas para libertar escravizados levando à
fuga milhares deles.
5. Movimento armado ocorrido em Alagoas e Pernambuco, entre
1832 e 1835 que pretendia restituir D. Pedro I ao trono do Brasil.
6. Rebelião de escravizados ocorrida em 1833, nas propriedades da
família Junqueira, em Minas Gerais com o assassinato de toda
família de seus senhores.
7. Movimento separatista ocorrido na Bahia, em 1837-1838, que
proclamou a República Baiana de caráter transitório, até a
maioridade de D. Pedro II.

muçulmanos em Salvador, Bahia, em janeiro de 1835.
9. Uma das etnias dos escravizados malês envolvidos na revolta
ocorrida em Salvador em 1835.
10. Ocorrida no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foi a mais
longa rebelião do Brasil Império, estendendo-se por dez
anos, de 1835 a 1845.
11. Líder da Guerra dos Farrapos que se tornou o presidente da
República de Piratini.
12. Tropas formadas por negros livres ou libertos que prestaram
serviço à República Rio-Grandense de Piratini e lutaram na
Revolução Farroupilha.
13. Milícia criada em 1831, comandada por fazendeiros que
recebiam patente de coronel e podiam recrutar e armar
homens para reprimir rebeliões e conflitos regionais.
14. Principal produto de exportação do Brasil durante o
período regencial.

8. Rebelião organizada e conduzida por escravizados e libertos
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