
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

PROF.: MARIA DE FATIMA  9º ANO         Turma: 902 DISCIPLINA: HISTÓRIA 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA HISTÓRIA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

U.T.3 – REVOLUÇÃO RUSSA 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 20/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 24/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

mafatimacsantos@gmail.com  

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR USAR CANETA AZUL OU PRETA 
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Questões discursivas: 

1) Leia o texto a seguir. 

“Que a Rússia czarista estava madura para a revolução, merecia muitíssimo uma revolução, e na 
verdade essa revolução certamente derrubaria o czarismo, já fora aceito por todo observador sensato 
do panorama mundial desde a década de 1870” – Eric J. Hobsbawn 

Com base nessa afirmação, destaque a situação econômica da Rússia antes que o processo 
revolucionário de 1917 acontecesse. 
 

 

 

2) Leia o seguinte relato de Richar Pipes, autor do livro “O comunismo”: 

O partido Operário Social-Democrata foi organizado, formalmente, em 1903, em um congresso em 
Londres. Lá o movimento imediatamente dividiu-se em duas facções, uma liderada por Martov, 
apelidada „menchevique‟, e outra por Lênin, que chamava a si mesmo do „bolchevique‟. 

Determine as divergências políticas existentes entre os bolcheviques e mencheviques. 

 

 

 

Questões objetivas: 

1) Qual o grupo que realizou a Revolução de Fevereiro de 1917? 

a) Bolcheviques 
b) Mencheviques 
c) Nazistas 
d) Fascistas 
e) Stalinistas 

2) Quem foi eleito após a Revolução Burguesa de 1917? 

a) Lênin 
b) Trotsky 
c) Kerensky 
d) Stalin 
e) Rasputin 

3) Quando foi realizada a Revolução Bolchevique de 1917? 

a) Março 
b) Maio 
c) Julho 
d) Setembro 
e) Outubro 
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4) Qual dessas foi uma medida que Lênin tomou logo após assumir o poder? 

a) Instaurou uma monarquia parlamentarista 
b) Adotou o capitalismo liberal como modelo econômico 
c) Criou a União Soviética 
d) Estatizou os meios de produção 
e) Colocou em vigor a NEP 

5) No que consistiu a Nova Política Econômica? 

a) Na entrada de capital estrangeiro sob forma de empréstimos e do incentivo à criação de 
pequenas empresas agrícolas. 

b) Na implantação plena do capitalismo na Rússia, com a entrada de empresas multinacionais 
em solo russo. 

c) Na construção de um modelo governamental anarquista, com grande apoio dos sovietes. 
d) No investimento pesado na indústria bélica visando se preparar para um conflito ideológico 

com os EUA. 
e) Na substituição de Lenin por Stalin, que criou a União Soviética. 

6) Após a morte de Lenin, quem se tornou líder da URSS? 

a) Trotsky 
b) Gorbachev 
c) Brejnev 
d) Stalin 
e) Kruschev 

7) Analise o trecho a seguir. 

“A Revolução Russa de 1917 representou para milhões de pessoas o começo de uma nova „era 
histórica‟. Dessa revolução nasceu a União Soviética, que se tornou uma das maiores potências do 
século XX, rivalizando com os Estados Unidos [...]” 

COTRIN, Gilberto. História Global Brasil e Geral.São Paulo: Ed. Saraiva, 2008. p. 425. 

Após a guerra civil, a situação da Rússia não poderia ficar pior e a crise generalizada fez com que Lênin 
adotasse a NEP (Nova Política Econômica), que tinha o objetivo de reconstruir a economia. 

Dentre as medidas adotadas por Lênin, é correto afirmar que a NEP: 

a) estatizou todas as empresas, e a agricultura foi coletivizada. 
b) autorizou a presença de um setor privado que atuaria no comércio varejista. 
c) priorizou a indústria pesada, sendo o caminho mais rápido para tornar a URSS uma potência. 
d) construiu os Gúlags, sistema de campos de trabalho com proposta inicial de educarem a 

burguesia pela pedagogia do trabalho. 

8) Leia as afirmativas a seguir: 

I. Embora não tenha sido um movimento exclusivamente religioso, as cruzadas tiveram o espírito de 
religiosidade da cristandade europeia como fator importante de sua formação. Assim, o termo Cruzada 
foi utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da 
Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém com o intuito de conquistá-las, 
ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. No entanto, nem todos esses movimentos alcançaram os 
objetivos propostos. 

II. A República Socialista Federativa Soviética Russa, em conjunto com as Repúblicas Socialistas 
Soviéticas da Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia, formaram a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), ou simplesmente União Soviética, em 30 de dezembro de 1822. Após sucessivas 
trocas de líderes impopulares, em 1911, Josef Stalin subiu ao poder e manteve-se como supremo 
chanceler da URSS até 1969. 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) As duas afirmativas são verdadeiras. 
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 
d) As duas afirmativas são falsas. 

 


