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ATIVIDADES DE RECESSO- 13/04/2020 – HISTORIA -PROFª RENATA
1-Observe a charge inglesa com atenção. Seu titulo é “Os dedos do destino”.

A)O que está acontecendo na cena?
B)Quem seria o indivíduo esmagado?
C)Pode-se dizer que a charge é tendenciosa?
2. Ao final do século XIX, a expansão imperialista na Africa e na Asia atingia seu apogeu.
Disputas e alianças entre os países europeus geraram uma tensão permanente, acentuada
pela chamada "paz armada".
A)Caracterize esse período histórico.
B)Que atitudes adotadas pelos países europeus justificam o termo "paz armada"?
C)Em sua opinião, nós vivemos hoje em uma "paz armada"? Justifique.
3-Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou um plano de partilha da
Palestina que previa a criação de dois Estados: um judeu e outro palestino. A recusa árabe em
aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes.A segunda guerra
(Suez, 1956) decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses
anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. O
terceiro conflito árabe-israelense (1967) ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a
rapidez da vitória de Israel. Em 06 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o
Yom Kippur (Dia do Perdão), forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou
de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 22
de outubro.
Com base no texto, assinale a opção correta.
a) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais
potências europeias no Oriente Médio.
b) Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a terceira guerra árabe-israelense,
Israel obteve rápida vitória.
c) A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir da decisão da ONU, foi
oficialmente instalado o Estado de Israel.
d) A ação dos governos de Washington e Moscou foi decisiva para o cessar-fogo que pôs fim
ao primeiro conflito árabe-israelense.
e) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais tal como
estabelecido pela resolução de 1947 aprovada pela ONU.

4-Sobre os intermináveis conflitos entre palestinos e judeus, responda:
a) Quais são seus principais motivos?
b) Quais são os principais obstáculos à paz entre esses povos?
c) Que sugestões vocês dariam para uma paz duradoura entre palestinos
e judeus?
5-Leia o texto e observe a imagem:
Fonte 1
A Guerra mudou a situação das mulheres principalmente na Europa. Com os homens na frente
da Batalha,elas assumiam seu lugar nas fábricas [...] e terminavam poe exigir direitos e sálarios
iguais. Na Gtã Bretanha,as mulheres que trabalhavam em fábricas de munições eram
conhecida como canários,por conta de tom amarelado que sua pele adquiria em contato com
os explosivos. [...]
As mulheres chegaram a participar diretamente da guerra. Na Rússia,o czar criou um batalhão
feminino comandado por Maria Bochravera que obteve sucesso contra os austríacos.
Brenner,Jaime. A 1ª Guerra Mundial.

Fonte 2
A)O que se pode concluir sobre a
participação das mulheres na Primeira
Guerra com base na fonte 1?
B)A fonte 2 confirma ou nega a fonte 1?
C)Segundo as fontes 1 e 2 podemos dizer
que houve mudança no papel da mulher a
partir da Primeira Guerra? Juistifique

6- Leia a seguir alguns artigos do Tratado de Versalhes de 1919:
Art. 45 – (...) a Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direitos exclusivos de
exploração, desimpedidos e livres de todas as dívidas e despesas de qualquer tipo, das minas
de carvão situadas na bacia do rio Sarre.
Art. 119 – A Alemanha renuncia em favor do Principal Aliado e das Potências Associadas a
todos os seus direitos e títulos sobre as possessões de ultramar.
Art. 198 – As forças armadas da Alemanha não devem incluir quaisquer forças militares ou
navais.
Art. 232 – Os Governos Aliados e Associados exigem e a Alemanha promete que fará
compensações por todos os danos causados à população civil das Potências Aliadas e
Associadas e à sua propriedade durante o período de beligerância de cada uma.

MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História contemporânea através de
textos. São Paulo: Contexto, 2008. p. 115-117. (Adaptado)
a)Compare o artigo 45 ao 119 do Tratado de Versalhes.
b)Em que artigo se percebe uma preocupação dos vencedores da Primeira Guerra Mundial
com uma possível retaliação alemã? Justifique.
c)Observando os artigos, podemos afirmar que o principal interesse dos países vencedores da
Primeira Guerra Mundial era o rápido estabelecimento de uma Paz duradoura?

7- A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) resultou de uma alteração da ordem institucional
vigente em longo período do século XIX. Entre os motivos desta alteração, destacam-se:
a) a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e a constituição de países
industrializados na América.
b) a desestabilização da sociedade europeia com a emergência do socialismo e a constituição
de governos fascistas nos países europeus.
c) o domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da
Rússia pelo capitalismo.
d) a oposição da França à divisão de seu território após as guerras napoleônicas e a
aproximação entre a Inglaterra e a Alemanha.
e) a unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitados pela anexação de
áreas coloniais na Ásia e na África.
8- Dentre os fatores que conduziram à Primeira Guerra Mundial (1914-1918), destacamos o(a):
a) nacionalismo eslavo aliado à desagregação do Império Turco.
b) acordo militar anglo-germânico visando à partilha da África.
c) desequilíbrio internacional provocado pela aliança da Rússia com o Império Austro-Húngaro.
d) descontentamento da França frente à ocupação no Marrocos.
e) oposição do Imperador Francisco Ferdinando à admissão da Sérvia no Império AustroHúngaro.

9- A Primeira Guerra Mundial, que enfraqueceu a Europa em população e importância
econômica:
a) acarretou a criação da Liga Pan-Germânica encarregada de efetivar o "Anschluss".
b) contribuiu para a concretização do Pacto Germânico-Soviético de não agressão, firmado
entre Guilherme II e Nicolau II.
c) contribuiu para a formação, dentro da Sérvia de sociedades secretas, tais como a Mão
Negra fundada em 1921.
d) contribuiu para a criação de um clima favorável para a aceitação dos princípios do
socialismo utópico.
e) acarretou a difusão das ideias que apontavam as contradições do liberalismo.
10- O que foi a Guerra de Trincheiras?
11- Quais foram as fases da Guerra?
12- Quais os países formavam :
a) Triplice Aliança:

b) Triplice Entente:

