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REVOLUÇÃO CUBANA E CHINESA  9º ANO – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Lista 02 

 
 Prezad@s alun@s,  

Como forma de fixar e aprofundar o conteúdo abordado nas vídeo-aulas que tivemos até agora, proponho 
as seguintes questões para vocês.  

Vamos lá?  

Um abraço (de longe) a todos, 
 

Prof. Macedo =D 

________________________________________________________________________________________ 
QUESTÃO 01 

 Em 1959, tropas revolucionárias lideradas por Fidel Castro tomaram o poder em Cuba. A luta revolucionária de 
Castro e seu grupo se desenvolveu a partir  

a) de uma guerrilha comunista que, com apoio soviético, conseguiu derrotar o exército norte-americano presente em 
Cuba, na base militar de Guantánamo.  
b) das estratégias militares criadas pelo partido comunista cubano, o qual mobilizou as populações rurais e urbanas 
contra a ditadura de Fulgêncio Batista. 
c) das manobras orquestradas pelos opositores de Batista em consonância como o governo norte-americano, interessado 
em democratizar a ilha caribenha.  
d) de um movimento guerrilheiro nacionalista e anti-imperialista que contou com o apoio dos grupos de esquerda 
cubanos contrários à ditadura de Fulgêncio Batista.  
e) de um espontâneo movimento de camponeses sem-terra liderados pelos grupos da esquerda cubana sob a liderança 
de Ernesto Che Guevara.  

QUESTÃO 02 

 Antes do triunfo da Revolução, em 1959, Cuba viveu sob a órbita e a influência dos Estados Unidos. Esse processo se 
iniciou a partir do fim da Guerra Hispano-Americana, em 1898, e atingiu seu auge por meio da 

a) 16ª Emenda à Constituição Americana 
b) Emenda Platt à Constituição Cubana 
c) Doutrina Monroe 
d) Doutrina Truman 
e) 22ª Emenda à Constituição Americana 
 
QUESTÃO 03 
 
 Em 22 de janeiro, forças comunistas entraram em Pequim. As negociações de paz começaram, mas sem sucesso, pois 
os comunistas, confiantes em sucessos militares futuros no Sul, continuaram a avançar. Uma por uma, as cidades 
controladas pelos nacionalistas no Sul foram invadidas. Em 21 de setembro, em Pequim, Mao Tsé-Tung proclamou a 
criação da República Popular da China. O novo governo estabeleceu como principal objetivo “se opor às forças 
burocráticas, do imperialismo e do feudalismo”, ao mesmo tempo, “eliminando forças contrarrevolucionárias.  
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 A partir do fragmento de texto acima, responda à seguinte questão: Qual foi o destino do grupo nacionalista liderado por Chiang 
Kai-shek após a vitória dos comunistas de Mao Tsé-Tung?  
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QUESTÃO 04 
 
 Mao Tsé-Tung era membro do grupo Geração de 4 de maio, que reunia pensadores marxistas e que contribuiu para a fundação 
do Partido Comunista Chinês - PCCh. Porém, ao pensar a teoria marxista em função da realidade chinesa, Mao optou por adotar uma 
divergência teórica, de modo a considerar que os verdadeiros agentes da revolução comunista na China seriam os 
 

a) senhores da guerra; 
b) samurais; 
c) camponeses; 
d) operários urbanos; 
e) monges budistas;  

 
 

 


