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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 
 
 

VOLUME 3 
 

 
UNIDADE 1: O início o século XX: a 1ª Guerra Mundial e a 
Revolução Russa 
 
 
OBJETVOS 
 
Identificar os principais motivos que levaram a Europa à Primeira Guerra Mundial. 
 
Analisar as condições que contribuíram para a eclosão da Revolução Socialista na 
Rússia e o seu processo revolucionário.  
 



 

 

ATIVIDADE 1 
Leitura da Introdução. Pág.9 
Leitura o texto “Os antecedentes a guerra”. Pág. 11-14 
 
Indique V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações com relação aos 
antecedentes da 1ªGuerra Mundial: 
 
(   )A Europa do século XX possuía uma política de expansão geográfica e 
econômica imperialista. 
 
(   )A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Império Austro-húngaro e Itália. 
 
(   )A Tríplice Entente era formada pela Grã Bretanha, França e Rússia. 
 
(   )Paz armada foi uma corrida armamentista travada entre os principais países 
europeus da época. 
 
(   )O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em 
1914 provocou o rompimento das relações diplomáticas entre os governos da 
Europa. 
 

 
ATIVIDADE 2 

Leitura do texto “ A Rússia pré-revolucionária” Pág.27 e 28 
Leitura o texto “A Rússia Revolucionária” Pág.39-41 
Assistir ao vídeo “A Revolução Russa” Pág.29. Acesse: Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=s8ydWNOokVs&t=10s>Acesso em: 29 abr.2020. 

 
Relacione o fato ou ano com as características do processo revolucionário na 
Rússia:  
 

 
 
A.Revolução de1905 
 
B.Revolução de fevereiro de 1917 
 
C.Revolução Bolchevique 
 
D.1922 
 
E.1924 

(   )Abdicação do czar e o fim do império 
russo. 
 
(   )Episódio conhecido como “Domingo 
Sangrento”. 
 
(   )Criação da URSS. 
 
(   )Levou os bolchevique ao poder. 
 
(   )Morte de Lênin e ascensão de 
Stálin, líder revolucionário. 
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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 estudante e 
também no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as 
atividades propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 3 
 
UNIDADE 2: O Período entreguerras 
 
OBJETIVOS: 
Analisar o período entreguerras, relacionando com um dos fenômenos que contribuiu 
para o início da Segunda Guerra Mundial: a crise de 29 nos EUA. 
Analisar a formação dos regimes autoritários na Europa: Fascismo e o Nazismo. 
 

ATIVIDADE 1 

Leitura do texto “As causas da Crise e 29”. Pág.51-53 
Assistir o vídeo A Crise de 29 (pág.55). Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=r85mmTfB6PY> Acesso em: 29 abr.2020. 
 
Indique V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações com relação as causas da crise 
de 29: 
(   )O crescimento dos EUA gerava riqueza, mas também, aumentava a concentração 
de renda. 
(   )Com o crescimento houve aumento de produção (crise da superprodução). 
(   )Muitas empresas quebraram e muitos trabalhadores ficaram desempregados. 
(   )Houve o avanço do próprio sistema produtivo das empresas capitalistas (taylorismo 
e fordismo). 
(   )Operações na Bolsa de Valores conhecidas como especulação financeira. 



 
 
ATIVIDADE 2 

Leitura do texto “ Nazismo e Fascismo”. Pág.59-65 
Assistir o vídeo Fascismo e o Nazismo (pág.65).Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=_BfQ5QmoHjw> Acesso em: 29 abr.2020. 

 
Relacione as características do Nazismo e Fascismo: 
 

 

 

A.Nazismo 

 

B.Fascismo 

(   )Ocorreu na Itália e o líder foi Benito 

Mussolini. 

(   )Ocorreu na Alemanha e o líder foi 

Adolf Hitler. 

(  )Grupo uniformizado chamado 

camisas negras. 

(    )Militarização do Estado alemão. 

(  )Organização e estabelecimento do 

Terceiro Reich. 
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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 
 
VOLUME 3 
 
UNIDADE 3: Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria 
 
OBJETIVOS 
Identificar as principais razões que motivaram à Segunda Guerra Mundial.  
Compreender que o período da Guerra Fria influenciou os principais conflitos militares, 
políticos e ideológicos do século XX.  
 
ATIVIDADE 1 
Leitura da Introdução. Pág.69 
Leitura do texto “Motivações para guerra”. Pág.70-72 
Indique V (verdadeiro) ou F (falso): 

As principais razões que motivaram a Segunda Guerra Mundial são: 

A (   )As rivalidades entre os países imperialistas. 

B (    )As contradições sociais, inflação, desemprego, a mobilização dos trabalhadores 

(ideias socialistas e comunistas). 

C (    )A ideia crescente que os comunistas europeus e a URSS representavam um 

mal que precisava ser exterminado pelo mundo capitalista. 

D (  )Ascensão dos regimes nazifascistas que estimulavam os conflitos entre as 

nações e a luta contra o comunismo. 



ATIVIDADE 2   

Leitura do texto “A propaganda anticomunista e a economia de guerra”. Pág.90-93 

Assista o vídeo “Guerra Fria: a paz impossível” (Pág.91). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CqQ7u8pHIw0> Acesso em: 29 abr.2020 

Relacione as imagens relativas a Guerra Fria com as respectivas expressões: disputa 

entre a URSS e os EUA / blocos de aliança militar / ONU / corrida espacial / corrida 

armamentista. 

___________________________________________ 
Disponívelem:<http://historiaporimagem.blogspot.com/2011/08/guerra-fria-em-

charges.html>Acesso em:29 abr.2020. 

______________________________________________ 
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/corrida-espacial/>Acesso em: 29 abr.2020. 

 

_______________________________________________ 
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/onu/>Acesso em: 29 abr.2020. 

 

_______________________________________________ 
Disponível em: <https://www.estudokids.com.br/pacto-de-varsovia/>Acesso em: 29 abr.2020. 

 

____________________________________________ 
Disponível em: <https://www.coladaweb.com/historia/corrida-armamentista>Acesso em: 

abr.2020. 
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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 dispoível 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 
VOLUME 3 

UNIDADE 4: Revolução e Contrarrevolução no mundo da Guerra 
Fria 
 
OBJETIVOS: 
Analisar dentro do contexto da Guerra Fria a descolonização e a luta pela 
independência dos continentes da Ásia. 
Analisar dentro do contexto da Guerra Fria a Revolução e contrarrevolução na 
América Latina. 
 

ATIVIDADE 1 
Leitura a Introdução. Pág.97 
Leitura do texto “A Revolução Cubana”. Pág.114-115 
Leitura do texto “ A ditadura no Chile”. Pág. 116-117 
Assista o vídeo “Revolução Cubana e Guerra Fria” (pág.116). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=VSstMUNwV-g> Acesso em:29 abr.2020. 

 
Indique A para Revolução Cubana e B para ditadura no Chile: 

 
(    )Um dos países que mais violou os direitos políticos na América Latina. 
(   )Derrubou Fulgêncio Batista do poder e deu início a um programa de reformas 
sociais. 
(    )Allende morre e Pinochet inicia o seu governo que durou até 1990 e vitimou mais 
e 40 mil cidadãos. 
(    )A precária situação da economia contribuiu para uma aproximação com a URSS. 



Relacione a imagem dos líderes das lutas, ocorridas na Ásia, durante o período da 
Guerra Fria, com o nome das respectivas revoluções/guerras. 
    

 
 

A 

 
Ho Chi Minh 

 
 

B 

 
Mahatma Gandhi 

 
 

C 

 
Mao Tsé-tung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(  )Revolução Comunista Chinesa -  
representou o triunfo final dos 
comunistas no país em, 1949. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(     ) Guerra do Vietnã - foi apoiado pelos 
partidos nacionalistas, inclusive o 
Partido Comunista, declararam a 
independência  do país em 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(    )Movimento de libertação contra o 
domínio da Grã-Bretanha. Inspirado por 
ideias que misturavam aspectos do 
hinduísmo à desobediência civil. 

Imagens: Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh Acesso em: 30 abr.2020. 
                              https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi Acesso em: 30 abr.2020. 
                              https://educacao.uol.com.br/biografias/mao-tse-tung.htm Acesso em: 30                       

abr.2020. 


