
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

HISTÓRIA - 9º ANO - TURMA 901 - PROFESSOR JOSÉ NETTO 

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 

Unidade 3 “Revolução Russa” 
Unidade 4 “Período Entreguerras: Crise de 
29” 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 20/05 - Quarta 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 24/05 - Domingo 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR ------------------------------------------------------------------ 
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1) Decreto sobre terras da reunião dos sovietes de deputados operários e soldados. 26 de outubro (8 de 

novembro) de 1917 

“1) Fica abolida, pelo presente decreto, sem nenhuma indenização, a propriedade latifundiária. 

2) Todas as propriedades dos latifundiários, bem como as dos conventos e da igreja, acompanhadas de 

seus inventários, construções e demais acessórios ficarão a disposição dos comitês de terras e dos 

Sovietes de Deputados Camponeses, até a convocação da Assembleia Constituinte. 

3) Quaisquer danos causados aos bens confiscados, que pertencem, daqui por diante, ao povo, é crime 

punido pelo tribunal revolucionário.” 

Presidente do Soviete de Comissários do Povo - Vladimir Ulianov - Lênin". ln: NENAROKOV, A. P. 1917: "a Revolução mês 

a mês". Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967. p.169. 

A edição deste decreto pelo novo governo revolucionário russo imediatamente após a tomada do poder 

exprime a necessidade de: 

A) explicitar o caráter camponês da Revolução Russa. 

B) dar a burguesia russa uma garantia de que seus bens e propriedades permaneceriam intocados. 

C) enfraquecer o poder dos antigos latifundiários e ganhar a imensa massa camponesa russa para a causa 

da Revolução, garantindo seu acesso à terra a partir de uma reforma agrária. 

D) permitir aos antigos proprietários das terras, a nobreza expropriada pela Revolução de fevereiro de 

1917, a retomada de seus direitos. 

E) garantir a propriedade privada da terra para os novos detentores do poder, os Sovietes de Deputados e 

Camponeses. 

 

2) Uma das palavras de ordem no movimento revolucionário russo de 1917 era "Todo poder aos 

sovietes". Os sovietes eram: 

A) conselhos burocráticos de tendência nacional-socialista. 

B) milícias armadas de defesa contra ataques japoneses. 

C) comitês formados por operários, soldados e camponeses rebeldes. 

D) organizações formadas por funcionários especializados. 

E) organizações militares hegemônicas dos países da cortina de ferro. 
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3) Uma das principais causas da Revolução Russa foi a situação de injustiça social que afetava as 

camadas mais pobres da população no começo do século XX. 

 Qual das alternativas abaixo apresenta características do contexto histórico da Rússia pré-

revolução? 

A) trabalhadores urbanos, clero e nobreza pagavam altos impostos; setor industrial desenvolvido; 

camponeses vivendo em situação de miséria. 

B) trabalhadores rurais vivendo em extrema situação de pobreza; economia atrasada; altos impostos pagos 

pelas camadas mais baixas da sociedade. 

C) agricultura atrasada, distribuição de renda igualitária; privilégios sociais, políticos e econômicos para a 

nobreza. 

D) boa situação econômica para toda população, falta de democracia, altos impostos pagos pela nobreza e 

clero. 

E) governo federalista e democrático que defendia a autonomia das cidades e estados russos. 

 

4) A Revolução Russa, que iniciou o processo de construção do socialismo na antiga URSS, teve o seu 

desfecho, em 1917, marcado por dois momentos. O primeiro, em fevereiro, quando os mencheviques 

organizaram o governo provisório e o segundo, em outubro, quando os bolcheviques assumiram a 

condução da revolução e a tornaram vitoriosa. A respeito dos mencheviques e bolcheviques, afirma-se: 

I - Os mencheviques defendiam a construção do socialismo por meio de alianças com os burgueses 

ligados ao grande capital. 

II - Os bolcheviques consideravam o capitalismo consolidado na Rússia e pretendiam a mobilização das 

massas em direção ao socialismo, sem quaisquer alianças com os setores burgueses. 

III - Mencheviques e bolcheviques eram denominações decorrentes da origem geográfica dos 

revolucionários: os mencheviques tinham sua origem social nos núcleos urbanos e os bolcheviques 

estavam ligados a bases rurais. 

 Com relação a estas afirmativas, conclui-se que: 

A) Apenas a I e a II são corretas. 

B) Apenas a I e a III são corretas. 

C) Apenas a II e a III são corretas. 

D) Apenas a II é correta. 

E) Apenas a III é correta. 

 

5) Cite duas diferenças entre a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro na Rússia em 1917. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

6) "NOVA YORK, 29 (U.P.) - Os diretores de meia dúzia das maiores instituições financeiras desta 

cidade, com recursos que somam aproximadamente sete bilhões de dólares, reuniram-se às primeiras 

horas da noite de ontem (... ) para discutir a situação da Bolsa, em face das últimas baixas das cotações 

dos títulos. Foi noticiado, que nessa reunião foi deliberado prepararem-se planos de mobilização de toda a 

potencialidade financeira daquelas instituições, a fim de evitar novos desastres. (...) A Bolsa de Títulos 

abriu com uma baixa de proporções sem precedentes. (...)  

BERLIM, 29 (A.B.) - A crise verificada nas praças de Nova York e Amsterdam causou nova inquietação na Bolsa de 

Berlim."Folha da Manhã". São Paulo, 30 de outubro de 1929 

 Um fator corretamente apresentado como responsável pela crise de 1929 é: 

A) baixa produção industrial.  

B) intervencionismo estatal na economia.  

C) superprodução agrícola e industrial. 

D) internacionalização da economia americana.  

E) planificação da economia. 

 

 

7) Após a Primeira Guerra Mundial, a febre de negócios baseada na especulação provocou a Crise de 

1929. 

 Identifique, nas alternativas a seguir, os principais fatos que geraram essa crise: 

A) Aparecimento de ideologias como o Fascismo e o Nazismo.  

B) Superprodução de mercadorias e saturação dos mercados consumidores.  

C) Retraimento do crédito e proibição das exportações.  

D) Equilíbrio entre a agricultura e o comércio.  

E) Má colheita e demanda ilimitada da indústria 

 

8) Não pode ser considerado(a) consequência da crise econômica de 1929: 

a) a retratação do comércio internacional e da produção industrial, bem como a queda do preço das 

matérias-primas. 

B) o crescimento do desemprego na Alemanha, país cuja economia era baseada na exportação de 

produtos industrializados. 

C)  o crescimento econômico da União Soviética baseado na Nova Política Econômica (NEP). 

D)  a eleição de Franklin Delano Roosevelt para a presidência dos Estados Unidos, com um programa de 

recuperação econômica. 

E) o crescimento eleitoral do Partido Nazista na Alemanha. 

 



 

 

 

9) Tomei consciência pela primeira vez do problema do desemprego em 1929. Lembro-me do choque, do 

espanto que senti, quando pela primeira vez me misturei com vagabundos e mendigos, ao descobrir que 

uma boa parte, talvez uma quarta parte dessa gente, eram jovens e honestos contemplando seu destino: 

era como se nunca mais fossem ter a oportunidade de voltar a trabalhar. Nessas circunstâncias era 

inevitável, no início, que fossem perseguidos por um sentimento de degradação pessoal.(George Orwell) 

A solução dessa crise econômica foi implementada por F.D. Roosevelt, que formulou um conjunto de 

medidas denominada de: 

A) Plano Marshall. 

B) Corolário Roosevelt. 

C) Macartismo. 

D) New Deal. 

E) Estado Mínimo. 
 
 

10) Cite uma consequência da Crise de 29 no Brasil. 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 


