
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Mulheres e homens trabalham em meio às fileiras de artilharia na National Filling Factory,  

em Chilwell, Reino Unido, 1917. 

Relacione a imagem com a atuação das principais potências europeias diante do risco de guerra 
no início do século XX. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objetos de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial  
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Habilidade 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes 
conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

Observações Abordar, sobretudo, aspectos da Primeira Guerra Mundial. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5 

Grade de correção 
✓ A resposta deverá abordar a corrida armamentista promovida pelas potências 

europeias, que estimularam a produção de armas em larga escala. 

 Caso o aluno responda que as potências europeias entraram em guerra e não cite a 
corrida armamentista, sua resposta não estará correta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno apresente dificuldades em responder a essa questão, explique que as potências 
europeias viviam em tensão extrema, no início do século XX, por causa das disputas imperialistas e 
nacionalistas que ocorriam desde o século XIX. Explique que várias nações se envolveram em 
conflitos armados desde antes da Primeira Guerra, mas que a produção de armas em tal contexto 
em nada se comparava ao que estaria por vir. Discuta, também, a renovação tecnológica das 
armas utilizadas na Primeira Guerra em comparação com os conflitos anteriores, a partir da 
análise das fotos que se seguem: Imagem I: Antigo canhão de guerra (disponível em: 
<https://bit.ly/2vfHeu7>, acesso em: 4 out. 2018). Imagem II: Soldados estadunidenses com uma 
metralhadora leve Lewis, 1917. A metralhadora era capaz de realizar 550 tiros por minuto. 
Créditos: Harris & Ewing (Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos (disponível em: 
<https://bit.ly/2K2vqRu>, acesso em: 4 out. 2018). Peça aos alunos que apresentem as diferenças 
entre canhão (Imagem I) e a metralhadora (Imagem 2). A partir disso, discuta sobre o incentivo ao 
desenvolvimento tecnológico para que as armas ficassem menores, mais fáceis de ser 
manuseadas e mais potentes. Explique que houve um grande investimento dos Estados na 
fabricação e no desenvolvimento de novas armas. Dessa forma, espera-se que o aluno 
compreenda as dinâmicas dos grandes conflitos mundiais vivenciados na Europa. 

 

  

https://bit.ly/2vfHeu7
https://bit.ly/2K2vqRu


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

2. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Mulheres reivindicando alimentos, melhores condições de vida e pedindo  

a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. São Petersburgo, Rússia, 1917. 

Com base na imagem, discuta a assinatura do tratado de paz de Brest-Litovsk (3 de março de 
1918), que retirava a Rússia da Primeira Guerra Mundial. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objetos de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial  
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Habilidade 
(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa 
e seu significado histórico. 

Observações 
Trabalhar, por exemplo, aspectos da propaganda soviética ou da saída russa da Primeira 
Guerra. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 

✓ 

A resposta correta deverá afirmar que a população russa estava insatisfeita com a 
participação do país na guerra, com o colapso da economia e com a fome que a 
assolava. Por esse motivo, ocorreram várias manifestações que pediam a retirada da 
Rússia da guerra. Quando Lenin assumiu o poder, assinou o tratado que retirava a 
Rússia do conflito. 

 

Caso o aluno responda que por causa da mobilização do Dia Internacional da Mulher 
em São Petersburgo a Rússia assinou o tratado de Brest-Litovsk, a resposta será 
considerada incorreta, pois essa mobilização foi apenas uma das várias 
manifestações ocorridas no país que pediam melhores condições de vida para a 
população russa. Ou seja, não foi somente por causa daquela mobilização que o 
tratado foi assinado.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno apresente dificuldades para responder à questão, explique que a Rússia já 
passava por graves crises econômicas e sociais quando o czar Nicolau II levou os soldados do 
país a participar da Primeira Guerra Mundial. Discuta a situação do operariado e do 
campesinato russos no início do século XX, explique a crise da agricultura russa, naquele 
momento, pouco produtiva e como os operários se organizavam em greves e revoltas contra 
a situação vigente no país. Explique que, mesmo com os problemas econômicos, o czar levou 
a Rússia a lutar em guerras que debilitaram ainda mais o país e que a inserção na Primeira 
Guerra marcou o desgaste final do governo, pois a população estava revoltada com a 
pobreza extrema a que era submetida. Assim, várias manifestações populares ocorreram, 
entre elas, a retratada na imagem da questão, que pedia o fim do regime czarista e a retirada 
da Rússia da guerra. O governo não suportou tais manifestações, o czar foi derrubado e foi 
implantado um governo provisório. Esse governo, por sua vez, foi derrubado pelos 
bolcheviques, liderados por Lenin, que, depois de assumir o poder, assinou o Tratado de 
Brest-Litovsky e retirou as tropas russas do conflito. Dessa forma, espera-se que o aluno 
compreenda as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa, 
principalmente no que se refere à saída do país da Primeira Guerra Mundial. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

3. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Fila de nova-iorquinos para receber café e pão em 1930. 

Após observar a imagem, relacione-a à Crise de 1929 e à economia estadunidense do período. 
  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objetos de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Habilidade 
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à 
economia global. 

Observações Abordar, por exemplo, a Crise de 1929 e o New Deal. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 

✓ A resposta correta deverá afirmar que houve um grande crescimento no número de 
desempregados durante a Crise de 1929.  

 
Caso o aluno se atenha somente à imagem e à legenda e responda que, com a crise 
de 1929, muitos homens faziam fila para ganhar alimentos, sua resposta estará 
errada, porque o fato é uma das consequências do desemprego massivo que 
ocorreu no contexto, fator primordial a ser mencionado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder a essa questão, discuta a respeito dos problemas 
econômicos gerados pela crise de 1929. Explique que o volume de pessoas desempregadas 
cresceu demasiadamente e que muitas delas necessitavam de ajuda, inclusive para se alimentar. 
Algumas entidades e pessoas que tinham mais renda ofereciam alimentos para aplacar a fome 
daqueles que haviam perdido seus empregos. Al Capone, conhecido gângster de Chicago, por 
exemplo, oferecia sopa em suas propriedades para as famílias necessitadas. Explique que a crise 
foi gerada pela produção excessiva de mercadorias nos Estados Unidos. A causa dessa 
superprodução deveu-se à baixa procura por produtos estadunidenses por parte dos países 
europeus, que estavam se reerguendo economicamente e não dependiam mais do mercado 
estadunidense. Mesmo com a baixa demanda, a indústria americana não diminuiu sua produção; 
contudo, não havendo retorno dos gastos empreendidos (porque a produção não era escoada), os 
empresários tiveram grandes prejuízos (sobretudo com a queda das ações de suas empresas na 
Bolsa de Valores). Por isso começaram a fazer demissões em massa, gerando uma grande onda de 
desemprego. Depois da explicação, peça aos alunos que pesquisem, como dever de casa, gráficos 
sobre a economia americana. Metade da turma deverá pesquisar gráficos da economia entre 
1900-1920, enquanto a outra metade deverá pesquisar gráficos referentes ao período de 1921-
1940. Depois, os alunos deverão trazer esses gráficos para aula e discutir em conjunto as 
conclusões, criando conhecimento de forma coletiva e colaborativa. Dessa forma, espera-se que o 
aluno compreenda alguns aspectos da crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em 
relação à economia global. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

4. Observe a imagem e, depois, leia o texto: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Entrada de Auschwitz-Birkenau, Polônia. Foto de 1945. 

Era tarde da noite quando chegamos em Auschwitz. […] no momento em que 

os portões se abriram, ouvimos gritos, latidos de cães, barulhos de golpes dos kapos, 

aqueles oficiais trabalhando para eles [nazistas], até não poderem mais. E, então 

saímos do trem e tudo aconteceu muito rápido: esquerda, direita, direita, esquerda. 

Os homens separados das mulheres, crianças arrancadas dos braços de suas mães, os 

mais velhos foram perseguidos como [se fossem] gado. Os doentes e os deficientes 

foram tratados como sacos de lixo. 

Testemunho de Leo Schneiderman, sobrevivente do Holocausto. Entrevista de 1990. Disponível em: 

<www.ushmm.org/wlc/ptbr/media_oi.php?ModuleId=10005189&MediaId=390>. Acesso em: 4 out. 2018. 

A partir da imagem e do texto, descreva as práticas de extermínio do regime nazista na 
Alemanha e cite algumas de suas vítimas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objetos de 
conhecimento 

A emergência do fascismo e do nazismo  
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do holocausto 

Habilidade 
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do 
nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o 
holocausto). 

Observações 
Abordar, por exemplo, características dos regimes totalitários e o extermínio de certos 
grupos (judeus, ciganos, eslavos, ciganos, homossexuais, deficientes etc.) nesses regimes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 8 

Grade de correção 

✓ 
O aluno deverá responder que uma das práticas de extermínio do regime nazista foi 
a construção de campos de extermínio para onde foram enviados judeus, ciganos, 
eslavos, homossexuais, pessoas com deficiências físicas, negros e outros. 

 
Caso o aluno responda que uma das práticas de extermínio era matar pessoas, sua 
resposta não será correta, pois é preciso que ele aborde a questão dos campos de 
extermínio (referenciado na Imagem I) e discorra acerca das vítimas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno apresente dificuldades para responder a essa questão, discuta a respeito da 
construção de campos de trabalhos forçados e de extermínio pelos nazistas. Diferencie os 
campos, distinguindo os campos de trabalhos forçados (para onde as pessoas eram levadas 
para trabalhar), dos campos de extermínio, que possuíam câmaras de gás para o assassinato 
em massa, como era o caso de Auschwitz-Birkenau (Imagem I). Com base na leitura conjunta 
do material didático, explique que os judeus não eram os únicos perseguidos, mas também 
ciganos, eslavos, homossexuais, pessoas com deficiências físicas, negros e opositores 
políticos (comunistas em grande medida). Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda 
as características dos regimes totalitários e como eles procuraram exterminar certos grupos, 
evidenciando os perigos que esse tipo de política representa. 

 

5. Leia o texto: 

Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe 

sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do 

homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens 

e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer 

condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e 

de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o 

progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.  

Carta das Nações Unidas (ONU), assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, p. 3. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018. 

O Organização das Nações Unidas (ONU) foi uma instituição criada em 24 de outubro de 1945, 
financiada com contribuições avaliadas e voluntárias dos diversos países-membros. Com base no 
texto, discuta os motivos que levaram à criação da ONU no contexto do pós-guerra. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a questão dos Direitos Humanos 

Habilidade 
(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas 
(ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 8 

Grade de correção 
✓ 

O aluno poderá selecionar trechos do texto acima no qual a ideia central seja a 
promoção da paz e do bem-estar das nações, a preservação da liberdade, igualdade 
e defesa dos direitos humanos. Ele também poderá afirmar que a ONU foi criada 
com o intuito de impedir que outros conflitos ocorressem. 

 Caso o aluno não cite a preservação da paz no mundo ou não use alguma parte do 
texto que tenha as ideias centrais da ONU, a resposta será considerada incorreta. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno apresente dificuldades para responder a essa questão, explique que a ONU foi 
criada após o fim da Segunda Guerra Mundial com o intuito de evitar uma nova guerra, pois 
as nações envolvidas ainda não estavam de acordo com as divisões políticas de alguns países. 
Um novo conflito poderia ser deflagrado, tal como ocorreu após a Primeira Guerra, pois ao 
final dela havia muita animosidade entre as nações. Leia alguns trechos da Carta das Nações 
Unidas (ONU), destacando aqueles que se referem à defesa pela paz e justiça entre os povos, 
nos quais as noções de direitos humanos são defendidas. Para ler, acesse: 
<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf>, (acesso em: 4 out. 2018). Depois, peça aos alunos, como 
tarefa, que pesquisem a atuação contemporânea da ONU e registrem suas conclusões no 
caderno. Dessa forma, espera-se que todos compreendam as motivações que levaram à 
criação da ONU no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização. 

 

  

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

6. Observe o mapa abaixo: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
FONTES: DUBY, Georges. Atlas historique: l’histoire du monde en 317 cartes. Paris: Larousse, 1987. p. 84;  

ATLAS da história do mundo. São Paulo: Folha de S.Paulo/Times Books, 1985. p. 249. 

Observe o mapa e identifique as alianças estabelecidas entre as potências europeias no contexto 
da Primeira Guerra Mundial. 

a) A Tríplice Aliança era formada pelas forças da Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, 

também conhecidas como as potências centrais. 

b) A Tríplice Entente era formada pelas forças da França, Inglaterra e Rússia, que contavam 

somente com o apoio do que hoje é a Sérvia. 

c) A Tríplice Aliança era formada por forças de países monarquistas, enquanto a Tríplice 

Entente era formada por forças de países republicanos. 

d) A Tríplice Entente era formada pelas forças das potências centrais, assim chamadas por 

ocupar o centro do conflito. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objetos de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Habilidade 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes 
conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

Observações Abordar, sobretudo, aspectos da Primeira Guerra Mundial. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente interpretou corretamente o mapa e 
compreendeu a formação da Tríplice Aliança. 

b 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não interpretou corretamente o 
mapa, pois aparece nele o apoio de Montenegro. 

c 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não interpretou corretamente o 
mapa e/ou não compreendeu que os países da Tríplice Entente não eram todos 
republicanos. 

d 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não interpretou corretamente o 
mapa, pois ele indica que as potências centrais eram a Alemanha, o Império Austro-
Húngaro e a Itália. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades para responder a essa questão, auxilie-o na interpretação do 
mapa salientando as divisões entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Discuta a diferença dos 
regimes políticos entre países que eram aliados, como era o caso da Tríplice Entente 
formado por forças de países monarquistas (Inglaterra e Rússia) e republicanos (França e os 
apoiadores Sérvia e Montenegro, naquele contexto). Explique que ao longo da guerra os 
governos dos países foram cooptando mais aliados, fazendo com que a guerra adquirisse 
grandes proporções, ampliando-se e tornando-se um conflito global. Para demonstrar a 
grandeza do conflito, projete ou imprima a seguinte imagem para o aluno: INFOGRÁFICO: A 
Primeira Guerra Mundial em números (disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Baixas_da_Segunda_Guerra_Mundial_copy.png>, 
acesso em: 4 out. 2018). Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda as dinâmicas dos 
grandes conflitos mundiais vivenciados na Europa. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Baixas_da_Segu


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

7. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Soldados ingleses lutando nas trincheiras, em 1916. 

Observe a imagem e identifique qual aspecto da Primeira Guerra Mundial está sendo retratado. 

a) ofensiva alemã em territórios da Bélgica e França, que marca a primeira fase da guerra. 

b) guerra de trincheiras, segunda fase da guerra, considerada muito sangrenta e penosa. 

c) entrada das tropas dos Estados Unidos nos conflitos, na chamada terceira fase da guerra. 

d) soldados ingleses defendendo o território do Reino Unido, na primeira fase da guerra. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objetos de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Habilidade 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes 
conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

Observações Abordar, sobretudo, aspectos da Primeira Guerra Mundial. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não interpretou corretamente a 
imagem e/ou confundiu o contexto de sua produção, pois a primeira fase da guerra é, 
de fato, o momento da ofensiva alemã em territórios da Bélgica e França. 

b 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente interpretou corretamente a 
imagem e conhece as fases da Primeira Guerra Mundial. No caso, a fase conhecida 
como “guerra de trincheiras”. 

c 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não interpretou corretamente a 
imagem e/ou confundiu o contexto de sua produção, pois as forças militares dos 
Estados Unidos entraram na guerra somente em 1918. 

d 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não interpretou corretamente a 
imagem e/ou confundiu o contexto de sua produção, pois o território do Reino Unido 
não foi invadido no contexto. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno apresente dificuldades para responder a essa questão, explique novamente as 
fases da guerra. Explique que a primeira foi marcada por uma ofensiva alemã em territórios 
da Bélgica e França, um momento de equilíbrio de forças, no qual nenhuma das potências 
conseguiu avançar muito. Já na segunda fase, nas fronteiras entre Bélgica, Alemanha e 
França, houve os conflitos mais violentos, pois o combate deixava os soldados muito perto 
de seus inimigos nas trincheiras; além disso, eles passavam dias ou semanas nesses locais. A 
terceira fase marca a entrada das forças militares dos Estados Unidos e a saída das tropas 
russas do conflito, além da utilização de novas armas bélicas, como o uso de tanques e 
aviões pela primeira vez em um conflito. Com os debates em sala de aula e o material 
didático, peça aos alunos que produzam, em uma folha de papel à parte, um infográfico 
sobre as fases da Primeira Guerra Mundial, apontando também as potências participantes e 
seus aliados. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda as dinâmicas dos grandes 
conflitos mundiais vivenciados na Europa, sobretudo, aspectos da Primeira Guerra Mundial. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

8. Observe a imagem e, na sequência, responda: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Manifestação pelo sufrágio feminino na Inglaterra. Data aproximada: 1916. 

O movimento retratado acima, que pedia a afirmação de direitos fundamentais, era uma 
manifestação: 

a) pelo apoio às candidatas mulheres nas eleições na Inglaterra. 

b) reivindicando o direito de voto nas eleições presidenciais na Inglaterra, pelas mulheres. 

c) pelos direitos trabalhistas das mulheres na Inglaterra. 

d) pelo direito de voto das mulheres em eleições políticas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Objeto de 
conhecimento 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a questão dos Direitos Humanos 

Habilidade 
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos 
fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a 
defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. 

Observações Abordar, sobretudo, a luta por direitos das mulheres no início do século XX 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não interpretou corretamente a 
imagem e/ou não compreendeu o que foi o movimento sufragista na Inglaterra.  

b 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não compreendeu o que foi o 
movimento sufragista e/ou o confundiu com a luta pela proclamação da república em 
detrimento do regime monárquico. 

c 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não compreendeu o que foi o 
movimento sufragista e/ou o confundiu com a luta sindical feminina na Inglaterra.  

d 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente compreendeu o que foi o 
movimento sufragista e interpretou corretamente a imagem. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno apresente dificuldades em responder a essa questão, discuta a respeito da luta 
das sufragistas inglesas no século XX. Explique que a luta pelo direito das mulheres de 
participar da vida política não ocorreu só na Inglaterra, mas em vários países da Europa e da 
América. Imprima o seguinte texto e faça a leitura conjunta do mesmo em sala de aula: “O 
movimento pró-sufrágio feminino na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos teve duas fases 
distintas: uma constitucionalista, outra militante. As sufragistas constitucionalistas 
conduziam as suas campanhas com moderação e [...] na expectativa de conseguirem 
sensibilizar a opinião pública e os governantes para a justeza das suas reivindicações. Esta 
estratégia não se mostrou, todavia, eficaz em nenhuma dessas duas nações. A campanha 
pelo direito de voto das mulheres na América só se tornou militante quando Alice Paul e  
Lucy Burns regressaram de Inglaterra, onde estiveram a estudar e a trabalhar, e onde 
presenciaram e participaram na fase militante da campanha das sufragistas britânicas, 
sobretudo das militantes da WSPU — Women’s Social and Political Union […]. Foram elas 
que, tornando-se membros da ‘NWSA — National Woman Suffrage Association’, ensinaram 
às sufragistas norte-americanas as tácticas e estratégias de militância agressiva que 
aprenderam durante a sua estada em Inglaterra.” ABREU, Zina. Luta das mulheres pelo 
direito de voto. Movimentos sufragistas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Arquipélago 
– História, 2ª série, VI (2002), p. 454-455. Disponível em: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/61433997.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018. Dessa forma, 
espera-se os alunos compreendam o processo de afirmação dos direitos fundamentais e, 
sobretudo, a luta por direitos das mulheres no início do século XX. 

 

9. Leia o texto abaixo: 

O New Deal consistiu na resposta dada por Franklin Delano Roosevelt, então 
Presidente dos EUA, à crise econômica no período anterior. Esta resposta baseou-se 
no pressuposto de que a depressão tinha sido causada por instabilidade inerente ao 
mercado, e que a intervenção estatal era necessária para dar maior estabilidade e 
racionalidade à economia. Para isso, o governo norte-americano tomou uma série de 
medidas para tentar acabar com a Grande Depressão e reformar a economia do País, 
com corte nos salários e pensões de funcionários públicos, na tentativa de diminuir o 
déficit público, e a criação de subsídios e auxílios ao setor agrícola, de forma a 
proteger os fazendeiros.  

BARRAL, Welber Oliveira. Comércio internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 15.  

https://core.ac.uk/download/pdf/61433997.pdf
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De acordo com o texto, New Deal pode ser caracterizado como um(a): 

a) conjunto de ideias inspiradas no economista John Keynes, presidente dos Estados Unidos. 

b) proposta de intervenção do Estado na economia, para controlar a crise econômica. 

c) ideologia que propunha o corte dos salários dos trabalhadores para evitar gastos excessivos. 

d) medida que desfavoreceu o setor agrícola, pois não houve investimentos na área. 

 

Objeto de 
conhecimento 

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial 
A questão da Palestina 
A Revolução Russa 
A crise capitalista de 1929 

Habilidade 
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à 
economia global. 

Observações Abordar, por exemplo, a Crise de 1929 e o New Deal. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 7 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar esta alternativa demonstra não compreender que o presidente no 
contexto do New Deal era Franklin Delano Roosevelt. Esta informação também consta 
no texto-base, então é provável que o aluno não o tenha lido com atenção. 

b 
O aluno que marcar esta alternativa demonstra compreender a política do New Deal, 
pois essa propunha a intervenção do Estado em setores da economia para controlar a 
crise. 

c 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não leu o texto e/ou confundiu as 
informações, pois no mesmo está referida a queda de salários dos servidores públicos, 
mas não dos trabalhadores em geral. 

d 
O aluno que marcar esta alternativa demonstra não compreender que houve grande 
incentivo do setor agrícola no contexto. Esta informação também consta no texto-base, 
então é provável que o aluno não o tenha lido atentamente. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno apresente dificuldades para responder à questão, discuta com ele a respeito da 
crise de 1929. Explique que ela ocorreu pela superprodução da indústria e agricultura 
estadunidense, que não havia demanda para tais produtos no mercado, pois os países 
consumidores europeus (principais compradores dos produtos feitos nos Estados Unidos 
nesse período) estavam se reerguendo economicamente. Por isso, não necessitavam dos 
produtos estadunidenses como antes. Apesar da baixa demanda, a indústria dos Estados 
Unidos não diminuiu sua produção, gerando prejuízos e ondas de desemprego. Assim, era 
necessário que medidas intervencionistas fossem tomadas para que o mercado fosse 
regulado e a crise, contida. Dessa forma, uma das medidas foi o controle sobre os preços e 
sobre a produção na agricultura e na indústria, além do fomento às obras públicas para gerar 
empregos. Assim, espera-se que, com a questão, o aluno compreenda a crise capitalista de 
1929 e seus desdobramentos em relação ao New Deal. 
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10. Leia o texto abaixo: 

Para compreender o nível que o antissemitismo atingiu entre os povos 

germânicos, é essencial que se entenda antes o conceito de “ariano”. Cunhado em 

1808 pelo poeta e filósofo Friedrich Von Schlegel, o termo refere-se à suposta “raça” 

superior que teria dado origem aos teutões. Valendo-se de comparações duvidosas e 

forçadas entre línguas para explicar uma origem comum a povos como o alemão, 

holandês e sueco, Schlegel e outros intelectuais alemães nacionalistas 

entusiasmaram-se com o desenvolvimento da teoria ariana, concebendo ideias 

megalomaníacas e perigosas como a “ancestralidade nobre” e a “pureza racial”. 

CAETANO, Rafaela Aparecida Pacheco. A desumanização do inimigo e seus reflexos em Maus. Temática, Ano XII, n. 10, out. 2016,  

p. 209. Disponível em: <www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/tematica/article/view/31076>. Acesso em: 4 out. 2018 

Leia o texto e o contextualize marcando uma das alternativas abaixo: 

a) O arianismo era uma doutrina racial, criada no século XX, que pregava o extermínio do povo 

judeu, considerado impuro e um perigo para o ideal de pureza da raça ariana. 

b) Friedrich von Schlegel foi grande defensor do ideal de “pureza racial”, membro do partido 

nazista alemão e auxiliou o partido na sua política de extermínio de povos “não arianos”. 

c) O termo “ariano” surgiu no século XIX, sua teoria foi adotada pelo regime nazista alemão, 

que pregava o extermínio de certos grupos que colocariam a pureza da raça em perigo. 

d) A criação do conceito “arianismo” foi baseada em uma ciência que provou a existência de 

povos de “raça pura” e “ancestralidade nobre”, superiores aos povos de outras raças. 
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Objeto de 
conhecimento 

A emergência do fascismo e do nazismo  
A Segunda Guerra Mundial 
Judeus e outras vítimas do holocausto 

Habilidade 
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a 
consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

Observações 
Abordar, por exemplo, características dos regimes totalitários e o extermínio de certos 
grupos (judeus, ciganos, eslavos, ciganos, homossexuais, deficientes, etc.) nesses regimes. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 8 

Justificativas 

a 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não compreende que o termo 
“arianismo” foi cunhado no século XIX e que não pregava o extermínio do povo judeu, 
mas sim a superioridade da raça ariana sobre as demais.  

b 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não compreende que Friedrich von 
Schlegel, apesar de ter cunhado o termo “ariano” e ser nacionalista, não foi membro do 
partido nazista. 

c 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente compreende o ideal do “arianismo” 
e sua utilização como justificativa, pelo nazismo, na promoção do extermínio de 
diversos grupos, considerados “impuros”. 

d 
O aluno que marcar esta alternativa provavelmente não compreende que a teoria sobre 
o “arianismo” não tinha embasamento científico nem provou a existência de uma raça 
superior a outra. Esse ideal de superioridade racial é uma construção discursiva.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades para responder a essa questão, discuta com ele a noção de 
superioridade racial. Explique que, ao longo da História, o discurso de que haveria raças 
superiores a outras foi utilizado por povos que queriam subjugar outros. Explique que, no 
século XIX, aqueles que defendiam tal ideal utilizaram um discurso “científico” afirmando 
que havia provas biológicas que atestavam a superioridade de uma raça sobre outra, mas 
que na verdade tais provas não passavam de discursos. Imprima, distribua entre os alunos e 
apresente as seguintes informações: “Em 1853 surgiu a obra mais conhecida do francês 
Joseph-Arthur de Gobineau (1816-1882), Ensaio sobre a desigualdade da raça humana, 
considerada por seu autor um trabalho de ciências exatas e destinada a ser tão 
revolucionária quanto a teoria copernicana. A pretensão de cientificidade não foi 
desmascarada na época, devido aos fatores ideológicos ligados sobretudo ao colonialismo 
europeu e à presença ainda marcante da escravatura. Diferentemente de antropólogos 
alemães que haviam tratado do tema, para Gobineau a miscigenação era sempre ruim. 
Inspirado por uma ideologia aristocrática e romântica, afirmava que a degeneração racial 
decorrente da mistura das três raças então reconhecidas – oriental, negroide e caucasiana – 
significava a destruição da vitalidade original da raça branca europeia, que denominava 
arianos em referência à suposta diáspora dos árias, um grupo indo-europeu. Esses ancestrais 
eram considerados superiores cultural e fisicamente, ligados à terra e a sua nobreza e com as 
virtudes do isolado selvagem rousseauniano (Herman Jr., 1999, p. 63-64). Ainda de acordo 
com essa teoria, como efeito do cruzamento inter-racial o sangue ariano foi-se diluindo e 
caminhando em direção a sua corrupção; este seria um fim triste, mas inevitável para 
alemães, latinos e gauleses, herdeiros ignorantes e ignóbeis de uma raça outrora imponente 
(Herman Jr., 1999, p.70). As novas civilizações, em vez de ganharem a vida com a terra e as 
guerras, aprenderam os ofícios ‘vis’ do comércio e da era industrial, privando-se da  
força, da beleza e da inteligência originais”. TAMANO, Luana Tieko Omena et al.  
O cientificismo das teorias raciais em O cortiço e Canaã. História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 758. jul.-set. 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v18n3/09.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018. Discuta com os 
alunos a respeito do trecho lido, e apresente imagens da suástica indiana, explicando  
a teoria de Gobineau, associando-a ao uso de símbolos pelo nazismo com a dispersão  
indo-ariana. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda os processos da emergência  
do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio 
(como o holocausto). 

 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v18n3/09.pdf

