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ATIVIDADE
REVOLUÇÃO RUSSA

Olá pessoal, vamos continuar nossos estudos online nessa segunda semana, 23 a 28 de março de 2020. O site
Stood está com todassssss as aulas com acesso gratuito durante um mês. Então vamos aproveitar essa
oportunidade.
Nessa aula retomaremos ao início do século XX Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, dois eventos
que acontecem concomitantemente e que tem grandes implicações no mundo todo.
São 5 videoaulas sobre Revolução Russa, porém são aulas curtas, com duração de 3 a 15 minutos.
Bons Estudos

Primeiro, acessem o site do Stood e façam o seu cadastro.
Observação: o cadastro no site é obrigatório para ter acesso ao material gratuitamente por essa semana.
Link: https://www.stoodi.com.br/cadastro/

Segundo, assistam as videoaulas sobre Revolução Russa e respondas as
questões abaixo em seu caderno. Lembre-se de fazer cabeçalho completo com
data de realização de cada atividade. Posteriormente serão vistadas.
Videoaula 1- Revolução Russa - Fatores
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/revolucao-russa/fatores/

Videoaula 2 - Revolução Russa - Antecedentes
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/revolucao-russa/antecedentes/

Atividades
1- Liste e explique os fatores que desencadearam a Primeira Guerra Mundial.
2-Explique os antecedentes da Revolução Russa:
 oposição ao czarismo feito pelo partido operário social-democrata;
 greves e Domingo Sangrento;
 derrota na guerra russo-japonesa;
 participação na 1ª Guerra Mundial;
3- UFJF 2003 - Sobre o contexto social da Rússia, anterior à Revolução Bolchevique de 1917, é incorreto dizer
que:
a) a grande massa da população era camponesa, reflexo das condições económicas e sociais anteriores,
havendo grande concentração fundiária nas mãos de poucos.
b) a industrialização estava restrita a poucas cidades, como Moscou e São Petersburgo, e fora financiada,
em grande parte, pelo capital europeu ocidental.
c) apresentava uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido, que
defendia, entre outros aspectos, a criação de uma República no lugar do governo czarista.

d) o proletariado enfrentava péssimas condições de vida nas cidades, fruto dos baixos salários, mas
dispunha de um certo grau de organização política, que possibilitava sua mobilização.
e) após o fim da servidão, houve uma intensa migração do campo em direção à cidade, contribuindo para o
aumento da mão de obra disponível, que seria direcionada, em grande parte, para a indústria.
4- UFF 2000 - 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.

Videoaula 3 – Revolução Russa - Primeira Fase - Revolução de Fevereiro de 1917
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/revolucao-russa/primeira-fase-revolucao-de-fevereiro-de1917/

Videoaula 4- Revolução Russa - Segunda Fase - Revolução de Outubro de 1917
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/revolucao-russa/segunda-fase-revolucao-de-outubro-de1917/

Atividades
1- Explique as duas fases da Revolução Russa. A 1ª fase foi a Revolução de Fevereiro de 1917 e a 2ª fase a
Revolução de Outubro de 1917.
2- UNESP 2011 - Os operários das fábricas e das usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem
demora seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sob a guarda do
povo revolucionário amotinado e do exército. (Manifesto de 27 de fevereiro de 1917, In: FERRO, Marc. A
Revolução Russa de 1917. 1974.)
O manifesto, lançado em meio às tensões de 1917 na Rússia, revela a posição dos
a) czaristas, que buscavam organizar a luta pela retomada do poder.
b) bolcheviques, que chamavam os operários a se mobilizarem nos sovietes.
c) social-democratas, que pretendiam controlar o governo provisório.
d) mencheviques, que defendiam o caráter democrático do novo governo.
e) militares, que tentavam controlar a revolta popular.
3- UFPR 2015 - O lema dos bolcheviques a partir de abril de 1917 era "Paz, Pão e Terra", conhecido também
como Teses de Abril. Assinale a alternativa que identifica e justifica corretamente qual entre as palavras do
Iema tem correspondência direta com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial.
a) A palavra é "Paz", pois reivindicava que a Rússia conduzisse o Tratado de Versalhes, e retirasse
vantagens dos países perdedores.
b) A palavra é "Terra", pois reivindicava que a Rússia fizesse reforma agrária nas terras conquistadas
durante o conflito.

c) A palavra é "Terra", pois reivindicava que a Rússia anexasse territórios para a constituição da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
d) A palavra é "Paz", pois reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra, para livrar sua
população do sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista.
e) A palavra é "Pão", pois reivindicava que a Rússia se retirasse da guerra para cessar o desabastecimento
que ocorreu no país após a invasão alemã.

Videoaula 5- Revolução Russa - Governo Lênin
Link: https://www.stoodi.com.br/materias/historia/revolucao-russa/governo-lenin/

Atividades
1- Explique as principais ações de Lênin, no capo político e econômico, durante o seu governo de 1917 a 1924.
2- UNESP 2015 - A influência e o domínio do povo pelo "partido", isto é, por alguns recém-chegados (os
ideólogos comunistas procedem dos centros urbanos), já destruiu a influência e a energia construtiva desta
promissora instituição que eram os sovietes. No momento atual, são os comitês do partido e não os sovietes que
governam a Rússia. E sua organização padece de todos os defeitos da organização burocrática.
KROPOTKIN. Piotr. 'Carta a Lênin (04.03.1920)'. Textos escolhidos. 1987.
As críticas do anarquista Kropotkin a Lênin, presentes nessa carta de 1920, indicam a sua
a) crença de que o partido bolchevique consiga reconhecer o poder supremo dos sovietes e extinguir a
injustiça social, a hegemonia burguesa e o autoritarismo.
b) insatisfação em relação à diminuição da influência das associações de soldados e trabalhadores e ao
aumento da influência política das lideranças bolcheviques.
c) disposição de anular a influência dos sovietes. para que o Estado russo seja eliminado e se instale uma
nova organização política, baseada na supressão de toda forma de poder.
d) avaliação de que o partido social-democrata se tornou, após a Revolução de Outubro de 1917, o único
grupo político capaz de conter as manifestações sociais e reestruturar o Estado russo.
e) discordância diante do esforço organizativo do pais, empreendido pelos bolcheviques. e sua aposta no
retorno da monarquia parlamentar derrubada pela Revolução de Outubro de 1917.

3- Agora, faça um mapa mental, em uma ficha pautada, que contemple os seguintes pontos sobre a Revolução
Russa:
 Antecedentes da Revolução;
 Fatores que desencadearam;
 Fases;
 Governo Lênin.

