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FICHA DE HISTÓRIA – 9º ANO 

 
Rússia czarista e Revolução soviética 

 
1. Completa os espaços em branco no seguinte texto: 

 
A Rússia era um império com uma monarquia _____________________, ou seja, o czar 

________________________ os poderes políticos. Existia uma sociedade de  _____________________, 
em que a maioria da população era constituída por  ___________________________, que trabalhavam 
duramente e recebiam salários _______________________. A principal actividade económica era a 
_______________________, apesar da sua _______________________ produtividade.   

Em 1905, ocorreu uma grande manifestação em São Petersburgo, em que milhares de trabalhadores 
reivindicavam a melhoria das condições de vida. Estes manifestantes foram violentamente reprimidos 
pelo ______________________, passando a designar-se este acontecimento por 
__________________________  _______________________________. 

 
2. Lê a fonte A e responde às questões:  
 

Fonte A – Proletários, uni-vos! 

     A vida tornou-se impossível! Não há nada para comer. Não há nada com que nos vestirmos e nos 
aquecermos. 
     Na frente – o sangue, as mutilações, a morte (…). Não podemos calar-nos! 
     Entregar os nossos irmãos e filhos ao massacre, morrermos nós próprios de frio e de fome e 
calarmo-nos (…) é uma cobardia insensata, criminosa, vil. Chegou o momento da luta aberta. (…) Mais 
vale morrer uma morte gloriosa, lutando pela causa operária, do que sucumbir na frente para proveito 
do capital ou definhar devido à fome e ao trabalho esgotante. 

 
Panfleto do Comité do Partido Bolchevique, 25 de Fevereiro (10 de Março) de 1917  

 

a) O que eram os proletários? 
b) Quais eram as condições de vida da maioria da população russa? 
c) A que acontecimento se refere a frase sublinhada? 
d) Quais são os objectivos expressos no panfleto? 

 
3. Lê as fontes B e C e responde às questões:  
 

Fonte B – O Governo Provisório Fonte C – O Governo dos Sovietes 

            O governo considerará como dever essencial 
deixar manifestar a vontade popular no que diz 
respeito à escolha de um regime político e convocará a 
Assembleia Constituinte o mais rapidamente possível, 
na base do sufrágio universal, directo, igual e secreto. 
(…) A Assembleia Constituinte promulgará as leis 
fundamentais que garantam aos País os direitos 
inalienáveis à justiça, liberdade e à igualdade. 

 
Declaração do Governo Provisório, Março de 1917 

     O Governo dos Sovietes proporá uma paz 
justa e imediata (…). Promoverá a expropriação 
das terras dos grandes latifundiários e dos 
mosteiros, sem qualquer indemnização, 
entregando-as a comités de camponeses; (…) 
estabelecerá o controlo operário da produção; 
assegurará a eleição da Assembleia 
Constituinte a curto prazo. 

 
Lenine, Apelo aos operários, soldados e camponeses, Outubro de 1917 

 

a) O que eram os Sovietes? 
b) Em que momento revolucionário abdicou o czar?  
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c) Que objectivos eram comuns ao Governo Provisório (fonte B) e ao Governo dos Sovietes (fonte 
C)? 

d) E que objectivos eram diferentes?  
e) Em que é que os objectivos do Governo dos Sovietes coincidem com as ideias do marxismo? 
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