ROTEIRO DE LEITURA

História do Brasil

Quero saber mais sobre a carreira diplomática
Este é um roteiro de leitura que faz parte do conteúdo oferecido aos assinantes da
plataforma online do Clipping, capaz de direcionar seus estudos para uma alta performance
no Concurso da Diplomacia.
Por favor, não pirateie nosso conteúdo. Nossa equipe trabalha pesado para o oferecer o
melhor conteúdo por planos bem acessíveis a partir de R$ 29,90 ao mês. Se você acha esse
material legal a ponto de ser compartilhado, considere apoiar o Clipping assinando a
plataforma, #valeapena !

Como usar o roteiro de leitura do Clipping
Os roteiros de leitura do Clipping têm como objetivo facilitar a sua vida, ao indicar a você que
informações você deve reter ao longo da leitura das obras indicadas na Bibliografia do
Clipping. Cada roteiro é estruturado como um checklist de apontamentos com instruções que
lhe orientam ao longo de cada página da obra, indicando exatamente o que absorver de
cada momento da sua leitura.
É como se você tivesse a seu lado um coach ou um professor destacando exatamente que
tipo de informação daquele texto será cobrado de você na prova e que, portanto, merece ser
anotado em seus fichamentos. Assim, ao final de cada roteiro, você tem a certeza de que
percorreu todo o trajeto da obra indicada, passando pelos pontos principais da matéria e não
deixando nada de importante para trás.
Pronto para começar?

Introdução à obra

ONDE ENCONTRAR?

Os roteiros de leitura para todos os textos indicados
na bibliografia podem ser encontrados na plataforma
do Clipping.
Acesse a aba: BIBLIOGRAFIA > HISTÓRIA DO BRASIL>
SEMANA > ACESSAR ROTEIRO DE LEITURA.

O roteiro abaixo irá promover observações para provocar sua atenção para os pontos mais
relevantes da obra O Brasil no Mundo. In. COSTA e SILVA, Alberto da. História do Brasil
Nação – vol I. (1808-1830), de Rubens Ricupero, indicada para a Semana 03 do Cronograma
de História do Clipping, ajudando você a:
● fazer uma leitura mais eficiente;
SOBRE A OBRA
● fazer fichamentos mais
Além de muito bem escrito, o texto de Rubens Ricupero dará
consistentes;
ao candidato a noção geral da política externa de Portugal –
● memorizar o que realmente
entre 1808 e 1821 – e do Brasil Independente – entre 1822 e
importa para a prova.
1830. Trata-se de um tema bastante cobrado na prova não só
na prova objetiva, mas também na prova discursiva de
História do Brasil. Serão abordados temas recorrentes no
CACD, como as invasões de Caiena e da Banda Oriental; a
liberação dos portos brasileiros em 1808 e os acordos
desiguais de 1810; a negociação da Independência; e a
guerra da Cisplatina.

PAG 122-125
Explique como e por que razão ocorreu a
“abertura dos portos”.
Enumere quais foram as tarifas implementadas.

PAG 125
Explique o que foram os “Tratados Desiguais”.

PAG 125-128
Faça um quadro comparando o “Tratado de
Comércio e Navegação” com “Tratado de
Amizade e Aliança”.

PAG 128-129
Explique por que que houve a decisão de
invadir Caiena.
Anote até que data durou a ocupação e
explique em que contexto Caiena foi devolvida
à França.

DECORAR
Muito importante ter em mente, para uma prova
discursiva, o seguinte trecho às pag. 128: “a
política externa da fase de pré-independência
deve ser vista como expressão das relações
internacionais NO Brasil e não DO Brasil”.

PAG 129-130
PAG 130-133

Detalhe qual foi a motivação da invasão da
Banda Oriental e enumere as incertezas
jurídicas na região.

Faça um quadro comparando a primeira e a
segunda intervenção na Banda Oriental, com
destaque para o contexto uruguaio.

PAG 134
O que foi a “substituição” das metrópoles
decadentes pela Inglaterra?

PAG 137-139

O que significa o termo “ideias fora de lugar”?

Enumere as consequências da Revolução do
Porto, de 1820 para a independência do Brasil.

PAG 139-140
Enumere as exigências inglesas para o
reconhecimento da independência.

PAG 140
PAG 141-142

Diferencie as duas fases do
reconhecimento da independência.

Descreva as posições defendidas por
José Bonifácio nas negociações com a
Inglaterra e suas importâncias.
Descreva os interesses do Imperador e
seu papel no processo de independência.

PAG 144-145
Enumere as 3 principais dificuldades para o
reconhecimento inglês da independência.

PAG 147
O que foi cedido à Inglaterra em troca
do reconhecimento da independência?
O que ficou determinado em relação
ao tráfico negreiro no contexto da
independência?

DECORAR
Muito importante o argumento de que: “o
reconhecimento viria de qualquer forma como
fruto natural da normalização que se processava
entre a Europa e os hispano-americanos e em
decorrência do interesse britânico na
continuidade das relações comerciais com o
Brasil” Pag 146.

Por que razão a Inglaterra fez essas
demandas em relação ao tráfico negreiro?

PAG 149-151
Liste e compare todas as fases pelas quais a
questão do tráfico negreiro passou desde 1808
até 1830.
O que essas fases representam?

PAG 151-153
Quando começou a Guerra da Cisplatina?
Compare as posições das forças
argentinas e brasileiras no contexto
da Guerra da Cisplatina.

PAG 155

Por que a Guerra chegou a um
momento de impasse?

Explique a relação entre a abdicação e a
Revolução de 1830, na França.

Qual foi o papel da Inglaterra na
negociação da paz e como
se chegou ao fim do conflito ?

Que estruturas caracterizaram o Brasil
independente foram constituídas nesse
momento?

PARABÉNS!
Você concluiu o seu roteiro de estudos!
Estude pelo Clipping por 7 dias grátis
e veja como é simples se preparar com as nossas indicações.

O Clipping é uma plataforma online, capaz de
direcionar seus estudos para uma alta
performance no Concurso da Diplomacia.
Gostou do nosso conteúdo? Temos conteúdos
gratuitos no nosso Blog e conteúdos restritos a
assinantes no nosso site.

WWW
Para mais conteúdos, acesse:
www.clippingcacd.com.br
www.blog.clippingcacd.com.br

