RETA DE CHEGADA
“Mais que a partida, é a chegada” – Mônica Roberta
Site: www.retadechegada.com.br E-Mail: monicarobs@hotmail.com
Tel/Fax.: (21) 3902-1462 (Centro), 3272-5601 (Res.) e (21) 99157-5825 (Claro)

CRUZADINHA RETA DE CHEGADA 06 – HIST. DO BRASIL - DESCOBRIMENTO (DIV.HISTB.01.2019)
VERTICAL

RJ, 11/08/2019:
Homenagem aos
pais, ausentes ou
presentes, de fato
e/ou de direito e,
em especial, ao
meu amado
paizinho que descanse em paz e que
Deus o guarde na
palma da Sua mão.

GOSTOU?
Dê um
(Like) e/ou
(Compartilhe)
Dúvidas? Profa. Mônica Roberta:

(21) 99157-5825
Claro (wpp)
HORIZONTAL
05. Liderou a expedição que descobriu o Brasil em 22/04/1500.
08. Jesuíta que dá início ao processo de catequese no Brasil.
09. Regime em expansão na época das grandes navegações.
11. O Brasil também era conhecido como...
12. Regime em declínio na época das grandes navegações.
13. Monte avistado em 22/04/1500 pela expedição portuguesa.
16. Ilha de referência para a divisão entre Portugal e Espanha.
17. Opunham-se à expansão religiosa de Portugal.
19. Diz-se dos produtos (ex.: pimenta-do-reino, noz moscada, perfume, incenso...) para revenda na Europa.
21. Número de caravelas que chegaram ao Brasil em 22/04/1500.
22. O processo de colonização do Brasil.
23. Associação entre Portugal e Espanha que propiciou as grandes navegações.
24. Tratado assinado entre Portugal e Espanha que dividia o mundo em duas partes.
25. Na época da descoberta do Brasil, o Rei Dom Manuel I era conhecido por: “O ...”.
26. Escreveu ao Rei de Portugal sobre o descobrimento do Brasil.

01. Doença
comum aos
marinheiros
devido às longas
viagens
marítimas.
02. Atividade
propulsora das
grandes
navegações.
03. Estado em
que se dá o
desembarque da
expedição
portuguesa
quando da
descoberta do
Brasil.
04. Descobriu as
Américas em
12/10/1942.
06. Descobriu o
caminho
marítimo para a
compra de
produtos e
revenda na
Europa.
07. 1º Nome
dado ao Brasil.
10. Lidera a
expedição que dá
início ao
processo de
colonização do
Brasil em 1930.
14. Denominação
dada aos
habitantes do
Brasil na época
da descoberta.
15. Produto que
deu nome ao
Brasil.
18. 2º nome
dado ao Brasil.
20. Principal
destino das rotas
comerciais na
época das
grandes
navegações.

. Ref. Bibliográfica: Brasil Escola. Rio de Janeiro: 2019.
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