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O que vamos estudar? 

Objeto de Conhecimento:  

Habilidade: Observar as influências da Revolução Russa na formação da base ideológica política dos 
movimentos sociais brasileiros e mundiais.. 
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 Leia o texto com atenção grifando o que for mais relevante. 

Intensas crises sociais marcaram as sociedades europeias no ano 

de 1917, em decorrência dos três primeiros anos de conflitos que 

marcaram a Primeira Guerra Mundial. Faltavam alimentos em 

várias localidades e o número de pessoas que morriam no front de 

batalha aumentou, juntamente com o número de feridos e 

mutilados. As crescentes mortes entre a população civil foram 

outro fator que acentuou as crises. 

Decorridos três anos de guerra, algumas nações envolvidas no 

conflito tiveram que recompor seus contingentes de soldados e 

armamentos. Para isso, o alistamento militar passou a ser 

obrigatório e os reservistas camponeses foram convocados para 

ingressar na guerra. Esse fato causou graves problemas na 

Rússia, que, em 1917, enviava milhares de camponeses 

despreparados para a guerra. 

Ainda no ano de 1917, a Rússia se encontrava em meio a uma 

desordem social, governada pelo poder absolutista do Czar 

Nicolau II, que impunha à sociedade russa altas taxas de impostos. 

A população reivindicava melhorias na qualidade de vida, redução 

das taxas de impostos e a saída do país da guerra, pois a 

manutenção da Rússia na guerra trazia ônus para a população. 

 

1. 
CONTEÚDO 
● Pense 
● Registre suas opiniões e 

conclusões. 

https://alistamentomilitar.site/
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Em fevereiro de 1917, o partido liberal-conservador russo, Menchevique, destituiu 

Czar Nicolau II do poder e implantou um governo provisório com o apoio da burguesia. 

No mês de outubro de 1917, ocorreu a Revolução Socialista na Rússia. Liderado por 

Lênin e Trotsky, o partido revolucionário bolchevique conseguiu ingressar no poder após 

a vitória sobre os Mencheviques, implantando o socialismo e a nacionalização da 

economia. 

Uma das primeiras medidas estipuladas pelos líderes bolcheviques foi anistiar os 

exilados e retirar os contingentes de soldados russos da Primeira Guerra. Dessa 

maneira, a Rússia retirou-se da guerra em razão dos enormes problemas políticos 

internos. Logo após a retirada da Rússia socialista da guerra, seu principal líder, Lênin, 

assinou junto à Alemanha um Tratado de Paz entre as nações. O Tratado foi 

denominado Brest-Litovsk (1918). Com ele, a Rússia perdeu vários territórios para a 

Alemanha, como a Estônia, a Lituânia, a Ucrânia e a Finlândia. 

A retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial ancorou a Alemanha de forças. 

Diversos territórios ficaram livres para o deslocamento das tropas alemãs, possibilitando 

aos alemães um clima otimista, ou seja, a Alemanha reascendeu a crença na vitória 

durante a Primeira Guerra Mundial. 
(Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/saida-russia-primeira-guerra-mundial.htm) 
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2.  ATIVIDADE 

1) A saída da Rússia da Primeira Guerra ocorreu após as sucessivas 

derrotas de seus exércitos aos alemães, as deserções em massa 

da frente de batalha, bem como a eclosão da Revolução Russa, 

em 1917. Os acordos entre russos e alemães para o fim do 

conflito entre os dois países foi feito através do: 

a) Tratado de Brest-Litovsk. 

 
b) Tratado de Munique. 

 

c) Tratado de Versalhes. 

 
d) Tratado de Kiev. 

 
e)   Tratado de Genebra. 
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2) O período de duração da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, foi 

marcado por várias mudanças sociopolíticas que redefiniram o mundo de 

então. Sobre esse contexto, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A Rússia, potência diretamente envolvida no conflito, entrou em um 

processo revolucionário interno, que a levou à adoção do socialismo. 

b) O Império Austro-Húngaro perdeu domínios com o fim do conflito, embora 

tenha mantido dois terços do seu território. 

c) A França acabou por perder territórios para a Alemanha após a assinatura 

do Tratado de Versalhes. 

d) O Império Otomano conseguiu manter sua hegemonia na região dos 

Bálcãs, mesmo com o fim da guerra. 

e) A Inglaterra, após a eclosão da Revolução de 1917, impôs perdas 

territoriais à Rússia. 

  



História 
BONS ESTUDOS 


