


TRATADO DE VERSALHES
 Acordo de paz assinado pelos países europeus que colocou um ponto final

na primeira guerra mundial;

 O Império Austro-Húngaro desintegrou-se, originando três países –
Áustria, Hungria e Tchecoslováquia;

A Alemanha foi o país que mais sofreu sanções. Seu governo foi obrigado a
devolver a Alsácia e a Lorena à França. Suas colônias passaram a pertencer
aos vencedores (Tríplice Entente);

Em 1920 foi criada a Liga das Nações, associação de países com sede em
Genebra, na Suíça, destinada a garantir a paz e a segurança nacional.
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SALDOS DA 
GUERRA
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As causas e consequências da Primeira Guerra Mundial
costumam ser cobradas no Enem e em vestibulares de
todo país.

Em 2018, quando o fim do conflito completou seu
centenário, as chances de questões sobre o conflito
caírem nas provas aumentam ainda mais.

Portanto, de acordo com o que discutimos em sala de
aula, faça um resumo em seu caderno das causas e
consequências da Primeira Guerra Mundial.
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Conteúdo: Revolução Russa

 que o aluno poderá aprender com esta aula

O contexto da Revolução Russa, as modificações

impostas pelo governo Bolchevique após 1917 e

estabelecer uma comparação entre a realidade

capitalista e socialista.

RECURSOS: 

Uso da fotografia como registro de versões da 

história e vídeos.



• É CONSIDERADA O MODELO CLÁSSICO DE REVOLUÇÃO PROLETÁRIA QUE
DESTRUIU A ORDEM CAPITALISTA E BURGUESA LANÇANDO OS
FUNDAMENTOS DO PRIMEIRO ESTADO SOCIALISTA DA HISTÓRIA DA
HUMANIDADE.

• Sistema político: Czarismo –Monarquia Absolutista (Reprimia qualquer
manifestação contrária ao governo – Domingo Sangrento);

• Insatisfação com a Primeira Guerra Mundial;

• Revolução realizada pelo operários que trabalhavam em ambientes insalubres, com
baixos salários e longas jornadas de trabalho;

• Começava então a formação dos sovietes (organização de trabalhadores russos) sob
a liderança de Lênin.
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Czar Nicolau II e suas filhas
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Em fevereiro de 1917, em 
plena guerra mundial, o 
regime czarista da Rússia 

é derrubado por um 
amplo levante de massas.
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