
 
A REVOLUÇÃO DOS BICHOS – 9º ANO LITERATURA – JOSÉ RICARDO 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 
QUESTÃO 01. Como viviam os animais e os huma-
nos antes da Revolução dos Bichos? 
 
QUESTÃO 02. Por que os animais se revoltaram 
contra o fazendeiro? Eles representam quem na 
Revolução Russa? 
 
QUESTÃO 03. Explique como os animais viviam no 
período do “Animalismo”? 
 
QUESTÃO 04. Por que a Revolução dos Bichos não 
deu certo? O que alguns porcos começaram a fa-
zer? 
 
QUESTÃO 05. Escreva um parágrafo dissertativo 
explicando o que era o “Animalismo”, dentro da 
obra Revolução dos bichos, de George Orwell. 
Não se esqueça de, na sua conclusão, afirmar e 
justificar se a revolução encabeçada pelos animais 
atingiu os objetivos esperados. 
 
QUESTÃO 06. Comente a excerto final do li-
vro: “As criaturas de fora olhavam de um porco 
para um homem, de um homem para um porco e 
de um porco para um homem outra vez; mas já se 
tornara impossível distinguir quem era homem, 
quem era porco.” 
 
QUESTÃO 07. A Revolução dos Bichos nos faz en-
tender o funcionamento das sociedades coman-
dadas por diferentes tipos de governo, além de 
mostrar de forma genial a ambição do ser hu-
mano – o sonho pelo poder. Explique o porquê de 
mesmo ter sido publicado em 1945 ainda é uma 
obra atual. 
 
QUESTÃO 08. O autor fala diretamente dos huma-
nos ao atribuir a cada animal uma característica 
na personalidade deles pertencentes aos homens, 
como: autoritarismo, ingenuidade, crueldade, 
bondade, egoísmo, indignação, dentre outros. A 
obra é uma sátira política. Comente sobre essa 
afirmação. 
 
 
 
 

QUESTÃO 09. O livro é um retrato de uma socie-
dade CAPITALISTA: quem mais trabalha é quem 
menos ganha. A Revolução, que se deu por ideia 
do Major, tinha por princípio básico a igualdade, 
sendo assim o Animalismo corresponderia ao SO-
CIALISMO: regime que não existe propriedade 
privada - em que todos são iguais e trabalham 
para o bem comum. Explique sobre a diferença 
entre os dois sistemas e faça um comentário ar-
gumentativo sobre o Brasil e seus governantes. 
 
QUESTÃO 10. Pode-se perceber claramente que 
esta incrível obra, lançada durante a ditadura sta-
linista, é uma alegoria a Revolução Russa e ao seu 
desdobramento. Vários personagens da trama re-
metem àquela época. Política não é um assunto 
muito comum na vida de muitas pessoas. Explique 
por que é muito importante que todo e qualquer 
cidadão consciente tenha argumentos e ideias 
acerca da polícia de seu país.  
 
QUESTÃO 11. Leia: 
“Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de es-
trado. Estava o Major refestelado em sua cama de pa-
lha, sob um lampião que pendia de uma viga. Com doze 
anos de idade, já bastante corpulento, era ainda um 
porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevo-
lente, a despeito de suas presas jamais terem sido cor-
tadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cô-
modo, cada qual a seu modo. Os primeiros foram os 
três cachorros, Ferrabrás, Lulu e Cata-vento, depois os 
porcos, que se sentaram sobre a palha, em frente ao 
estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as 
pombas voaram para os caibros do telhado, as ovelhas 
e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a 
ruminar. Os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria, 
chegaram juntos, andando lentamente e pousando no 
chão os enormes cascos peludos, com grande cuidado 
para não machucar qualquer animalzinho porventura 
oculto na palha. Quitéria era uma água volumosa, ma-
tronal já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais 
se recompusera após o nascimento do quarto potrinho. 
Sansão era um bicho enorme, de quase um metro e no-
venta de altura, forte como dois cavalos. A mancha 
branca do focinho dava-lhe um certo ar de estupidez e, 
realmente, não tinha lá uma inteligência de primeira 
ordem, embora fosse grandemente respeitado pela re-
tidão de caráter e pela tremenda capacidade de traba-
lho. Depois dos cavalos chegaram Maricota, a cabra 
branca, e Benjamim, o burro. Benjamin era o animal 
mais idoso da fazenda, e o mais moderado. Raras vezes 
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falava e, normalmente, quando o fazia, era para emitir 
uma observação cínica - para dizer, por exemplo, que 
Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas e 
que, no entanto, seria mais do seu agrado não ter nem 
a cauda nem as moscas. Era o único dos animais que 
nunca ria. Quando lhe perguntavam por que, respondia 
não ver motivo para riso. Não obstante, sem que o ad-
mitisse abertamente, tinha certa afeição por Sansão; 
normalmente passavam os domingos juntos no pe-
queno potreiro existente atrás do pomar, pastando 
lado a lado em silêncio.  
 

(ORWELL. G. Revolução do Bichos, pág. 10)  

 
A partir da leitura do trecho acima, escolha DOIS 
dos quatro dos personagens que estão sublinha-
dos e descreva suas trajetórias e importância den-
tro da história.  
 
QUESTÃO 12. Uma das definições trazidas pelo 
Dicionário Houaiss Eletrônico para o verbete ALE-
GORIA é: sequência logicamente ordenada de me-
táforas que exprimem ideias diferentes das enun-
ciadas. Diante disso, redija um parágrafo disserta-
tivo em que você explique por que a obra Revolu-
ção dos Bichos, de George Orwell, pode ser consi-
derada uma alegoria da Revolução Russa de 1917. 
 
QUESTÃO 13. O livro Revolução dos Bichos se re-
fere, especificamente, à Revolução Russa de 
1917, mas não fica preso a esse momento. Redija 
um parágrafo dissertativo em que você aproxime 
a obra do contexto histórico brasileiro. Utilize 
para isso pelo menos DUAS situações ocorridas 
em nossa História recente, preferencialmente a 
partir do processo de redemocratização, iniciado 
em 1985. 
 
 

TEXTO ADAPTADO DE: https://bit.ly/2vhEZHm 
 

 

EXERCÍCIOS ADAPTADOS DE:  
https://goo.gl/Li53rJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


