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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 8  

DISCIPLINA História 
ANO(S) 9ºano 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

- Analisar dados de fontes históricas relevantes para os assuntos em estudo; 
- Compreender que o modelo ideológico socialista, saído da revolução de outubro 
de 1917, resultou de antagonismos sociais e políticos;  
- Distinguir processos históricos daí resultantes;  

- Identificar/aplicar os conceitos: Soviete; Nacionalização; Ditadura do 
proletariado.  
- Problematizar os conhecimentos adquiridos. 

 

 
REVOLUÇÃO SOVIÉTICA 

 
- Causalidade e consequência; 
- O modelo ideológico socialista, saído da Revolução de Outubro de 1917. 
 

 

1. Preenche a tabela sobre a Rússia Czarista: 

NÍVEL POLÍTICO NÍVEL SOCIAL NÍVEL ECONÓMICO 

MONARQUIA ABSOLUTA 
O Czar (imperador) Nicolau II 
governou a Rússia com poder 
absoluto, entre 1894 e 1917. 
Poder apoiado no exército e 
na Igreja ortodoxa. 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDADE HIERARQUIZADA 
- Domínio das ordens 
privilegiadas: o clero e a 
nobreza 
- Czar, igreja e nobreza são os 
proprietários das terras, 
arrendadas aos camponeses 
com impostos altos; 
- A burguesia era minoritária e 
tinha pouco poder económico 
e político; 
- Operários são a minoria, com 
baixos salários e condições de 
trabalho difíceis; 
- Os camponeses (80% da 
população, viviam em extrema 

pobreza). 
 

Economia agrícola 
-Pouco desenvolvida; 
-Agricultura artesanal com 
baixa produção; 
-Indústria Pouco desenvolvida 
concentrada, essencialmente, 
em Moscovo e em São 
Petersburgo; 
-Comércio reduzido devido a 
más vias de comunicação e 
baixa produção agrícola e 
industrial. 
 

CORREÇÃO 
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2. No ano de 1917, a Rússia assistiu a duas revoluções: A primeira acabou com o regime czarista e 
pretendia instituir um regime liberal e a segunda acabou com o regime liberal e pretendia implementar 
o comunismo. Como vês as duas revoluções defendiam princípios ideológicos diferentes, identifica-os e 
preenche a tabela: 

 

RESPOSTA MODELO: 

PRINCÍPIOS IDEOLÓGICOS REVOLUÇÃO BURGUESA 

Fevereiro de 1917 

REVOLUÇÃO SOVIÉTICA  

Outubro de 1917 

LIBERALISMO MARXISMO-LENINISMO 

OBJETIVOS DA REVOLUÇÃO -Fim da autocracia do czar e 

do poder da aristocracia 

- Implantação de um regime 

liberal parlamentar 

- Defesa dos direitos 

individuais (liberdade, 

propriedade) 

- Manutenção da Rússia na 1ª 

Guerra Mundial 

- Ditadura do proletariado 

- Atribuição do poder ao 

Congresso dos Sovietes 

- Nacionalização da 

propriedade 

- Fim da participação da 

Rússia na 1ª Guerra Mundial 

AÇÃO REVOLUCIONÁRIA Golpe de Estado na 

sequência de manifestações 

populares 

Insurreição dos sovietes 

dirigida pelo Partido 

Bolchevique 

APOIOS SOCIAIS Burguesia Operariado, campesinato, 

setores da pequena burguesia 

 

 

2.1. DEFINE OS CONCEITOS: 

a) Soviete;  

RESPOSTA MODELO: 

Soviete - Assembleia formada por representantes de operários, de soldados e de camponeses. Após a 

manifestação de 1905, os sovietes surgiram como órgãos dirigentes das greves, as quais procuravam 

mobilizar os trabalhadores para a luta contra o regime czarista. 

b) Nacionalização; 

RESPOSTA MODELO: 

Nacionalização – passagem forçada de bens privados (terras, fábricas…) para a posse do Estado, sem o 

pagamento de indemnizações aos respetivos proprietários. 
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c) Ditadura do proletariado. 

RESPOSTA MODELO: 

Forma de governo em que o poder do Estado é assumido pelos representantes da classe operária, 

constituindo uma fase de transição da sociedade capitalista para a sociedade comunista. 

 

 

 
d) Comunismo; 

RESPOSTA MODELO: 

Comunismo – regime político em que não existem diferenças de classe, em que a propriedade e os 

meios de produção (terras, máquinas…) pertencem ao Estado e em que o trabalho e os rendimentos são 

distribuídos pelo Estado, de acordo com as necessidades de cada indivíduo. 

 

 
 

 

 

 


