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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 2 
 
 
UNIDADE 1: A Europa depois das Revoluções 

 
 
OBJETIVOS: 
 
Compreender a existência de uma disputa pelo poder entre nobres e burgueses.  
Identificar a origem e as características de novas ideias políticas como o liberalismo, 
socialismo, comunismo e nacionalismo.  
  
 
 

ATIVIDADE 1 

Assista o vídeo “O encontro do século” do caderno o aluno, vol.2, (pág.28). Disponível 
em:< https://www.youtube.com/watch?v=WnZs9xrDM0k> Acesso em: 27 abr.2020. 

 
Comente: Na sua opinião, qual dos sistemas apresentados atende melhor o interesse 
da sociedade? 



ATIVIDADE 2    
Leitura da Introdução (pág.9-10) do caderno o aluno.   
Leitura do texto “Novas ideias políticas: liberalismo, socialismo e comunismo” (pág.25-
28) e “Novas ideias políticas: nacionalismo” (pág.33-35) 
 
 
Relacione as colunas: 

 
 
A.Liberalismo 
 
B.Socialismo 
 
C.Comunismo 
 
D.Nacionalismo 

(   )Ditadura do proletariado. 
 
(   )Garantia da defesa  da propriedade 
privada e das liberdades políticas e 
econômicas. 
 
(   )Possuem características comuns 
como a mesma língua, origem histórica, 
genética, etnia e principalmente a 
mesma cultura. 
 
(   )Reivindicavam uma sociedade mais 
justa e igualitária. 
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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
VOLUME 2 
 
UNIDADE 2: 1848: a Primavera os Povos 
 
OBJETIVOS: 
Identificar os motivos que deram início aos movimentos revolucionários de 1848 na 
Europa. 
Identificar as revoluções fora da França: países e características.  
 
ATIVIDADE 1 

Leitura da Introdução (pá.41) 
Leitura o texto “As revoltas sociais e políticas e 1848” (pág.42-44) 
Identifique os principais problemas que deram início às revoluções de 1848 na Europa. 
 
ATIVIDADE 2 
Leitura do texto “A Primavera os Povos” (pág.48-49) 
Assistir ao vídeo “A Primavera dos Povos”, Pág.48 do caderno do aluno. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=vdjoTp8_mJs> Acesso em: 27 abr. 2020. 

Os motivos das revoltas e mobilizações populares na Europa em 1848, estão 
presentes até os dias de hoje. Identifique esses motivos. 
 



 
 
ATIVIDADE 3 

Leitura da pág.49 do caderno do aluno. 
 
Relacione as colunas: 

 
 
A.Confederação Germânica 
 
B.Berlim 
 
C.Áustria 
 
D.Praga 
 
E.Hungria 
 
F.Península Itálica 

(   )Dividida em vários Estados, onde 
vigoravam governos absolutistas. 
 
(   )Fazia parte do Império Austríaco e 
lutava pela independência desde 1830. 
 
(   )Conseguiram a aprovação de uma 
Constituição liberal. 
 
(   )O imperador reconheceu uma nova 
Constituição de caráter democrático. 
 
(   )Implantaram o sufrágio universal. 
 
( )Reunia uma série de Estados 
alemães, entre eles a Prússia e o Império 
Austro-húngaro. 
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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 
 
VOLUME 2 
 
 
UNIDADE 3: A Comuna de Paris 
 
 
OBJETIVOS: 

Analisar os desdobramentos da Comuna de Paris (significado do termo e 
a solução para vários problemas sociais).  
 
 
ATIVIDADE 1 
Leitura da Introdução (pág.65). 
Leitura do texto “O que foi a Comuna? ” (pág.71). 
Responda: 
1-Defina o termo Comuna. 
2-Identifique as ideias encontradas pelos comunardos para solucionar os vários 
problemas sociais existentes na época. 



ATIVIDADE 2 

Assista o vídeo A Comuna de Paris (pág. 73). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=7Jzlf-v2PEs> Acesso em: 28 abr.2020. 
 
Comente: Os trabalhadores parisienses organizaram a Comuna de Paris com o 
objetivo de prevalecer seus interesses. Na sua opinião, hoje ou no futuro, uma 
sociedade governada pelo povo seria possível? Justifique. 
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Olá, estudante! 
Neste tempo de distanciamento social, pensamos em como colaborar da melhor 
maneira possível com o seu estudo. 
Este roteiro tem por objetivo dar continuidade à construção de novos 
conhecimentos; à compreensão dos fatos; à reflexão, e dessa maneira, auxiliar 
no processo de aprendizagem. 
Leia com atenção o roteiro de estudos, que contém os objetivos específicos de 
cada unidade. Todo o conteúdo está disponível no caderno do aluno e também 
no site da escola: www.ceejamar.com.br. Em seguida, realize as atividades 
propostas. 
Bom estudo e até breve! 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
VOLUME 2 
UNIDADE 4: Imperialismo 
OBJETIVOS: 
Compreender o conceito e o processo histórico que ficou conhecido como 
imperialismo e seus efeitos na História.  
Compreender como o desenvolvimento do Capitalismo, ao longo do século XIX, criou 
um novo processo de colonização na África.  

ATIVIDADE 1 
Leitura da Introdução (pág.85). 
Leitura do texto “O que é imperialismo? ” (pág.87-88). 
Defina o conceito atual de imperialismo. 
Observe a imagem e elabore um comentário relacionado com imperialismo. 

 
Charge: “A Torta Chinesa”, de Henri Meyer, publicada em 16 de janeiro de 1898 no 
Le Petit Journal, na França 
Disponível em:<http://oficinadahistoriapb.blogspot.com/p/tema-12.html>Acesso em:28 

abr.2020. 



ATIVIDADE 2 
Leitura do texto “A divisão da África” (pág.107-109). 
Assistir o vídeo A Partilha da África (pág.109). Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=M3VeLdV-XY4> Acesso em: 28 abr.2020. 

 
Analise a imagem e identifique os países que ficaram com as maiores áreas na partilha 
da África. 
 
  

 
 
Disponível em: <http://www.megatimes.com.br/2012/01/descolonizacao-da-africa.html> 


