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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS – LIVRO 2 
 
UNIDADE 3: A Comuna de Paris 
 
OBJETIVOS 
Analisar os desdobramentos da Comuna de Paris (significado do termo e a solução 
para vários problemas sociais).  
 

ATIVIDADES 

 
Leitura da Introdução. Pág.65. 
Leitura do texto “O que foi a Comuna? ”. Pág.71. 
 
Responda as questões 
 
1-Defina o termo Comuna. 
 
2-Comente sobre a criação do “Comitê de Salvação Pública”. 
 
Assista o vídeo A Comuna de Paris. Pág.73.  
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7Jzlf-v2PEs> Acesso em: 28 
abr.2020. 
 
3.Comente: Os trabalhadores parisienses organizaram a Comuna de Paris com o 
objetivo de prevalecer seus interesses. Na sua opinião, hoje ou no futuro, uma 
sociedade governada pelo povo seria possível? Justifique. 



Leitura do texto “A Comuna de Paris: antecedentes”. Pág. 67-68. 
4.Assinale as alternativas corretas: 
Os anos seguintes aos acontecimentos e 1848 foram relativamente calmos na Europa. 
Alguns elementos ajudam a explicar esse clima: 
 
A.Expansão do capitalismo. 
B.Crescimento econômico 
C.Direito de greve 
D.Direito de voto universal masculino. 
 
5.Relacione as colunas: 

 
 
A.Primeiro setor 
 
B.Segundo setor 
 
C.Terceiro setor 

(     )A França entrou em guerra contra a 
Prússia. 
( )As influências políticas mais 
importantes para os operários eram o 
blanquismo que defendia a justiça, a 
liberdade e a igualdade. 
(  )O Império francês era forte, 
burocrático e corrupto. 
(      )A França era formada por uma 
população rural e também operária. 
 

 
Leitura do texto “O que foi a Comuna? Pág.71. 
 
6.Assinale as alternativas corretas: 
As ideias encontradas pelos comunardos para solucionar os vários problemas sociais 
existentes na época, foram: 
 
A.Sistema de transportes gratuito para todos. 
B.Fim da construção de ruas que agredissem espaços verdes. 
C.Educação pública, laica, gratuita, obrigatória e universal. 
D.Igualdade das mulheres em relação aos homens. 
 
Leitura do texto “Pense Sobre”. Pág.72. 
 
7.Comentário pessoal: Será que as ideias dos líderes da Comuna fossem 
implantadas, não haveria menos violência nos dias de hoje? Justifique.  
 
8.Assinale as alternativas corretas: 
A Comuna defendia os seguintes princípios políticos: 
 
A.Os membros da administração podem ter o seu mandato revogado e não se 
perpetuar no cargo. 
B.A remuneração de um cargo público pode ser maior do que a de um operário 
qualificado. 
C.O fim de qualquer corpo armado diferente da população: a nação é o povo em 
armas. 
D.Abolição da divisão de poderes. A Comuna representa os três poderes. 
Leitura do texto “A Semana Sangrenta”. Pág.79-80. 



 
9.Mesmo depois de vencer os rebeldes, a repressão do exército continuou a fazer 
vítimas. O que explica tal violência?  
 
10.Relacione as imagens com os episódios da Comuna de Paris:  
                           
                            A                                      

 (     ) Na barricada. 
Disponível em:<https://www.esquerdadiario.com.br/A-luta-por-uma-sociedade-democratica-

da-Comuna-de-Paris-aos-gilets-jaunes> Acesso em: 18 maio.2020. 

                                B 

 (      )Morte dos comunardos. 
Disponível em:< https://esquerdadiario.com.br/ideiasdeesquerda/?p=1077> Acesso em:18 

maio.2020. 

                                 C 

 (     )Tomada de Paris. 
Dispoível em :< https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/comuna-paris-

atraves-imagens.htm> Acesso em: 18 maio.2020. 

                            D 

  (       )Os comunardos. 
Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Paris> acesso em: 18 maio.2020. 

 



 
 


