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Sugestão de Atividades – História
9º ano – Unidade 3

1. (Cesgranrio-RJ) Em março de 1921, Lenin afirma:

“É necessário abandonar a construção imediata do socialismo para se voltar, em muitos setores 
econômicos, na direção de um capitalismo de Estado.”

Tendo em vista as etapas da Revolução Russa, podemos interpretar essa declaração no sentido 
de:
a) representar o abandono do comunismo de guerra e o início da Guerra Civil.
b) traduzir o insucesso dos planos quinquenais e o retorno a uma economia capitalista.
c) indicar a impossibilidade do socialismo num só país, daí a volta ao capitalismo monopolista.
d) introduzir a Nova Política Econômica, caracterizada por algumas concessões ao capitalismo, a 
fim de possibilitar o avanço do socialismo.
e) aceitar a introdução de métodos capitalistas na produção e o retorno à iniciativa privada.

2. Podemos considerar como o estopim para o início da Primeira Grande Guerra:
a) o fim da Guerra Franco-Prussiana.
b) a formação das Tríplices Alianças 
c) os conflitos imperialistas.
d) o assassinato de Francisco Ferdinando.
e) nenhuma das alternativas anteriores.

3. Leia atentamente:

 “Quantas vezes desde há dois anos não ouvimos repetir: ‘Antes a guerra que esta perpétua 
espera!’ Neste voto, não há qualquer amargura, mas uma secreta esperança. A guerra! De repente 
a palavra ganhou prestígio. É uma palavra jovem, toda nova, embonecada dessa sedução que faz 
reviver o coração dos homens. Os jovens dão-lhe toda a beleza de que estão plenos e de que a 
vida cotidiana os priva. A guerra é sobretudo para seus olhos a ocasião das mais belas virtudes 
humanas.”

BONNARD, Abel. Lê Fígaro, 1912.

Agora responda:
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a) Do que trata o texto? Você concorda com a opinião do autor? Explique.
b) Indique quais foram os três pontos principais que levaram à Primeira Guerra Mundial. Explique 
cada um deles.

4. Leia atentamente:

 “Enquanto os bolchevistas pretendiam que a classe operária deveria liderar a revolução, 
em aliança principalmente com o campesinato, a maior parte dos mencheviques queria que fosse 
liderada pela burguesia e era favorável a alianças com os liberais.”

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.

Agora responda:
a) Indique todas as características estudadas sobre os mencheviques.
b) Indique todas as características estudadas sobre os bolcheviques.

5. Complete com V (verdadeiro) e F (falso):
a) As condições impostas à Alemanha pelos vencedores a puniram econômica, militar e territorial-
mente. (     )
b) A Primeira Guerra Mundial assinalou o fim da supremacia italiana e o início da hegemonia polí-
tica e econômica dos Estados Unidos. (     )
c) Em 1918 começou uma guerra civil contra a Revolução Bolchevique. (     )
d) Diante da guerra civil e das dificuldades que ela gerava, Lênin estabeleceu o comunismo de 
guerra. (     )
e) Quem venceu a disputa após a morte de Lênin, foi Trotsky. (     )

6. O desenvolvimento do jazz nos Estados Unidos foi bastante divulgado pelo rádio e favorecido 
pela migração dos negros dos estados pobres do sul para as cidades industriais do oeste e do 
nordeste do país. Indique qual a importância do rádio nos anos 1920.

7. Até o início do século XX, o voto, na quase totalidade dos países, era um direito exclusivo dos 
homens. Explique como era a luta das sufragistas na Europa.
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8. Complete:

a) A cidade russa de São Petesburgo é um monumento do ________________ Europeu.
b) Na cidade russa de São Petesburgo encontra-se o _____________________________ de 
_____________________________.
c) Depois da Revolução de Fevereiro, o Palácio de Inverno tornou-se sede do governo de ______
___________________________.
d) Hoje o antigo palácio abriga o ____________________________________, que reúne a maior 
coleção de peças do mundo.

9. Observe as imagens e coloque abaixo de cada uma delas o nome da arte que representam e 
um breve resumo de suas características. Em seguida, escolha um dos dois tipos de arte e uma 
ilustração sobre ele.

                                     
Centro amarelo, obra de Wassily . Kandinsky, 1926.                    Palácio dos sovietes, pintura de Boris M. Iofan, 1933.

10. Indique qual a importância da obra O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. 
Explique citando características da teoria marxista.


