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REVOLUÇÃO CUBANA E CHINESA  9º ANO – HISTÓRIA – MACEDO 

 
Lista 04 – Atividades 

 
 Prezad@s alun@s,  

Até agora nós vimos bastante conteúdo. Sei que tem sido difícil. Por isso, decidi pisar no 
freio para que nós, conjuntamente, possamos aparar arestas, tirar dúvidas e resolver mais exercícios. 
Depois de termos feito isso, seguiremos adiante na nossa saga pelo século XX.  

Preparados? Vamos lá!  

Um abraço (de longe) a todos, 
Prof. Macedo 

 
P.S: Saudade de todos vocês =(  
___________________________________________________________________________________ 
 

01. 
Kim Jon Un estaria morto, segundo site internacional. 

Revista IstoÉ, 25 de abril de 2020 
 

De acordo com uma rede de transmissão de Hong Kong, Kim Jon Un pode estar morto. Uma 
revista japonesa informa que o homem-foguete da Coréia do Norte está em um “estado vegetativo” 
depois de ser submetido a uma cirurgia cardíaca no início do mês.  

 

Disponível em: https://istoe.com.br/kim-jong-un-estaria-morto-segundo-site-internacional/. Acesso em: 26 de abril de 2020 
 

Nas últimas semanas, notícias como a reproduzida acima tomaram os noticiários e a internet. Muitos 
deles sustentam que o líder norte-coreano estaria, de fato, morto. Felizmente, ao mencionarem tais 
boatos, a mídia tem o cuidado de explicar o porquê de a Coreia do Norte ser ainda hoje um dos países 
mais complexos dentro da diplomacia entre as nações. Ante o exposto, explique brevemente o que foi 
a Guerra da Coreia, ocorrida entre 1950 e 1953.  

 
02. 

 
 
A fotografia acima se tornou um símbolo da Guerra Fria. Ela foi tirada pelo repórter fotográfico 
vietnamita Nick Ut em 8 de junho de 1972 e guardou para a eternidade a agonia de Kim Phúc, uma 
jovem de 9 anos que fugia, nua e aos prantos, de seu vilarejo após um ataque de napalm conduzido 
pelas forças norte-americanas. Com isso em mente, faça um parágrafo sucinto sobre as causas e o 
desfecho da Guerra do Vietnã.  
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03. Acerca das ideias defendidas pelos membros do Movimento 26 de Julho – M26 para o futuro da ilha 
de Cuba, marque a alternativa correta.   
a) Os jovens revolucionários cubanos defendiam a adoção de um sistema comunista de governo para 

Cuba; 
b) A socialdemocracia era o sistema que os jovens que compunham o M26 lutavam para ver aplicado 

à realidade cubana; 
c) Os membros do M26, de início, defendiam apenas uma ampla reforma nas estruturas políticas e 

econômicas de Cuba, sem lutar por causa revolucionária em sentido estrito.  
d) Os membros do M26, desde a formação do grupo, possuíam uma formação socialista e alinhada 

às ordens do Partido Comunista da União Soviética.  
 
04. A grande mudança teórica que Mao Tsé Tung defendia, em clara discordância com a teoria marxista 

clássica, era que o motor da revolução comunista na China não seriam os operários, mas sim os 
camponeses. Diante disso, por que Mao Tsé Tung defendia este argumento? 
a) Porque a imensa massa operária chinesa era alienada, de modo a ser incapaz de conduzir a 

revolução; 
b) Porque não havia uma massa operária urbana consolidada na China, dado que a economia ainda 

era de base agrária.  
c) Porque Mao acreditava que as teorias de Marx só seriam plenamente aplicadas na realidade 

ocidental, e não no Oriente.  
d) Porque os líderes operários chineses eram defensores da teoria marxista clássica e optaram por 

não apoiar Mao.  
 


