
 

 
1 

www.historiaemfoco.com.br 

Revolução Russa 

1 

01 - (EFEI  SP/1999)      
A Revolução Russa de 1917 se constituiu em um 
primeiro momento histórico da ruptura com os modelos 
sócio-econômicos até então conhecidos e uma tentativa 
de implementação de um modelo socialista. Como 
poderíamos considerar a importância da presença da 
Russia Czarista na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
no sucesso do levante bolchevique?  

 
02 - (PUC RJ/1995)      

A Revolução Russa de 1917 constituiu uma 
transformação profunda na história das sociedades 
ocidentais, na medida que rompe ao mesmo tempo com 
um modelo de sociedade aristocrática, a Rússia czarista, 
e com a unidade da economia capitalista.  
Nesse contexto, a revolução de Outubro de 1917 pode 
ser caracterizada como: 
a) uma revolta camponesa contra as reformas 

capitalistas ocorridas na área rural desde o final do 
século XIX. 

b) um movimento de caráter proletário com o objetivo 
de depor o Czar Nicolau II. 

c) uma insurreição liderada pela burguesia russa 
contra o autocrático regime czarista; esse 
movimento foi sucedido pela revolução proletária 
de novembro. 

d) uma revolução proletária liderada pelos 
bolcheviques e sovietes contra o chamado governo 
provisório. 

e) um golpe de estado liderado por mencheviques e 
bolcheviques contra o czarismo. 

 
03 - (PUC SP/2001)      

O período que separou a Primeira Guerra Mundial da 
Segunda Guerra Mundial caracteriza-se, entre outras 
coisas, 
a) pela radicalização política entre esquerda e direita; 

no primeiro caso, destaca-se a vitória do projeto 
bolchevique na Revolução Russa, no segundo, a 
ascensão do nazi-fascismo em várias partes da 
Europa. 

b) pelos contrastes econômicos no ocidente, havendo 
avassaladora crise econômica na Europa e 
tranqüilidade e progresso financeiro contínuo nos 
Estados Unidos e nos países latino-americanos. 

c) pela presença de governos democráticos e política 
exterior de neutralidade e autonomia em toda a 
América Latina, destacando-se o peronismo na 
Argentina, o varguismo no Brasil e o cardenismo no 
México. 

d) pelos constantes enfrentamentos políticos e 
armados entre defensores do predomínio militar 
norte-americano, representado pela OTAN, e os 
partidários da União Soviética, líder do Pacto de 
Varsóvia. 

e) pelas ações intervencionistas desenvolvidas por 
algumas das potências mundiais, manifestas, por 
exemplo, na presença francesa e inglesa no norte 

da África ou na participação norte-americana na 
Guerra do Vietnã. 

 
04 - (UEM PR/1999)      

“O chamado mundo socialista iniciou-se em 1917, com 
a Revolução Russa, quando pela primeira vez desde que 
o capitalismo tornou-se dominante no planeta surgiu 
uma nova forma de organização social alternativa a ele”.  

(VESENTINI, J.W. A nova ordem mundial. SP: Ed. Ática, p. 7). 
Sobre o processo da revolução russa, assinale o que for 
correto. 
01. Antes da revolução bolchevique (1917), a Rússia era 

a principal potência capitalista mundial. Era o país 
em que as contradições do capitalismo estavam 
mais acirradas e em que havia as condições mais 
maduras para uma revolução socialista. 

02. O Comunismo de Guerra (1918-21) foi um período 
da história da revolução russa caracterizado pelo 
alto grau de centralização econômica e política, 
promovida pelo governo revolucionário, numa 
conjuntura de guerra civil. 

04. A Nova Política Econômica, conjunto de medidas 
introduzidas no início da década de 20, adotou 
mecanismos de economia mista, na qual, 
observados determinados limites, 
empreendimentos de iniciativa particular 
coexistiam com o setor estatal, com o objetivo de 
reerguimento da economia, destruída pela primeira 
guerra mundial e pela guerra civil que se seguiu. 

08. No final da década de 20, a Nova Política Econômica 
cedeu lugar à política de planificação geral da 
economia, através dos planos qüinqüenais, que 
tinham o objetivo de criar a indústria pesada e a 
coletivização do campo. 

16. Em meados da década de 80, por conta da crise que 
se evidenciava em seu país, o líder soviético Mikhail 
Gorbatchev comandou a Perestroika, política que 
visava a reforçar a centralização econômica e a 
coibir as tendências favoráveis à introdução de 
mecanismos de economia mista. 

 
05 - (UEM PR/2000)     

O período entre-guerras foi marcado por profundas 
crises, pela instabilidade social e pela emergência de 
movimentos autoritários na Europa.  
Sobre esse período, assinale o que for correto. 
01. Na esteira da Revolução Russa, foi fundada a 

Internacional Comunista, com o objetivo de 
expandir o movimento revolucionário para outras 
regiões do planeta. 

02. O Partido Fascista Italiano foi fundado em 1919, em 
meio à profunda crise econômica e política advinda 
da participação do País na I Guerra Mundial. 

04. O descontentamento popular com as imposições 
do Tratado de Versalhes, a crise econômicosocial e 
o desemprego em massa foram alguns dos fatores 
mais importantes na emergência do nacional-
socialismo alemão. 
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08. Na Espanha, ocorreu a guerra civil (1936-1939), em 
decorrência de um golpe militar liderado pelo 
general Francisco Franco. Durante o conflito, 
Franco recebeu o apoio da Alemanha e da Itália. 

16. Em 1938, foi firmado o Pacto de Munique. Através 
desse acordo, envolvendo a Alemanha, a Inglaterra 
e a França, os Sudetos tchecos foram entregues aos 
alemães. O restante da Tchecoslováquia foi 
ocupado em março de 1939. 

32. Em maio de 1939, a Alemanha ocupou e anexou a 
Hungria ao seu território. 

64. Em agosto de 1939, foi firmado um pacto 
envolvendo a Alemanha e a URSS, que se tornou 
conhecido como Pacto Germano-Soviético ou Pacto 
Molotov-Ribbentrop. 

 
06 - (FURG RS/2001)      

No movimento revolucionário russo de 1917, o soviet 
consistia em: 
a) uma organização sindical socialista. 
b) uma organização militar estalinista. 
c) um comitê formado por camponeses rebeldes, 

operários e soldados. 
d) um conselho burocrático popular. 
e) uma milícia formada por cossacos. 

 
07 - (PUC RS/2001)      

Com base nas afirmativas abaixo, sobre a Revolução 
Russa de 1917. 
I. A Revolução teve origem no fracasso das 

negociações diplomáticas entre Rússia e Alemanha 
em torno da cidade de Dantzig e do desejado 
Corredor Polonês. 

II. A Revolução caracterizou-se como um movimento 
liberal, organizado pelos intelectuais orgânicos dos 
Sovietes dos Camponeses, Burgueses e Operários. 

III. As questões sociais relacionadas à terra, à carência 
de abastecimento (e fome crônica) e à permanência 
da Rússia na Primeira Guerra foram fundamentais 
para a eclosão dessa Revolução. 

IV. Trotsky e Stalin divergiram quanto aos rumos da 
revolução, já que o primeiro defendeu o 
“socialismo em um só país”, ao passo que o 
segundo propôs a “revolução permanente”. 

V. A revolução resultou na saída da Rússia da Primeira 
Guerra Mundial em 1917, por Lênin considerar esta 
uma guerra imperialista. 

A análise das afirmativas permite concluir que é correta 
a alternativa: 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) I, III e V. 
d) II, III e V. 
e) III, IV e V. 

 
08 - (UFF RJ/2000)        

A Revolução Russa, que iniciou o processo de 
construção do socialismo na antiga URSS, teve o seu 
desfecho, em 1917, marcado por dois momentos. O 

primeiro, em fevereiro, quando os mencheviques 
organizaram o governo provisório e o segundo, em 
outubro, quando os bolcheviques assumiram a 
condução da revolução e a tornaram vitoriosa.  
A respeito dos mencheviques e bolcheviques, afirma-se: 
I. Os mencheviques defendiam a construção do 

socialismo por meio de alianças com os burgueses 
ligados ao grande capital. 

II. Os bolcheviques consideravam o capitalismo 
consolidado na Rússia e pretendiam a mobilização das 
massas em direção ao socialismo, sem quaisquer  
alianças com os setores burgueses. 

III. Mencheviques e bolcheviques eram denominações 
decorrentes da origem geográfica dos revolucionários: 
os mencheviques tinham sua origem social nos núcleos 
urbanos e os bolcheviques estavam ligados a bases 
rurais. 

Com relação a estas afirmativas, conclui-se que: 
a) Apenas a I e a II são corretas. 
b) Apenas a I e a III são corretas. 
c) Apenas a II e a III são corretas. 
d) Apenas a  II é correta. 
e) Apenas a III é correta. 

 
09 - (UFJF MG/1999)      

A Revolução Russa pôs fim ao regime czarista, 
constituindo-se na primeira experiência concreta de 
implantação de uma via alternativa ao Capitalismo na 
História.  
Acerca deste evento, marque a opção ERRADA: 
a) o regime czarista, contra o qual se fez a Revolução 

de 1917, era caracterizado por uma economia de 
base agrária, a qual coexistia com o 
estabelecimento de algumas indústrias têxteis e 
metalúrgicas, localizadas nas regiões urbanas do 
imenso território russo;  

b) nas cidades, as precárias condições de vida e de 
trabalho dos operários intensificavam o clima de 
descontentamento, criando condições para uma 
intensa mobilização contra os abusos do regime; 

c) o Estado czarista era formado por uma monarquia 
aristocrática, sustentada pela Igreja Ortodoxa e 
pela disseminação do culto ao povo russo, em 
detrimento de outras etnias;  

d) estabelecido o Governo Provisório Russo, em 
fevereiro de 1917, criou-se uma aliança política 
entre os partidários do anarquismo, ligados à 
concepção leninista de Estado, e os mencheviques, 
ligados à concepção stalinista de Estado.  

 
10 - (UFLA MG/2001)     

“Ao final da década de 70, este país passou por uma 
forte crise interna em função de várias reformas 
promovidas pelo  Xá Reza Pahlevi, as quais não teriam 
sido aceitas pela maioria xiita. Houve, assim, uma 
revolução liderada pelo líder religioso, o Aiatolá 
Khomeini, que criou, então, a República Islâmica.” 
O país em questão é:: 
a) Irã 
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b) Iraque 
c) Líbano 
d) Síria 
e) Israel 

 
11 - (UFMG/1995)      

Analise os textos. 
 
“O que conta é que tenham a certeza de que não 
existiram mais proprietários fundiários no campo, e que 
serão eles, camponeses, que decidirão suas coisas, que 
organizarão a sua própria existência.” 
“O que se produziu é uma insurreição e não uma 
composição. A insurreição das massas populares não 
precisa de justificação. Nós demos têmpera à energia 
revolucionária dos operários e dos soldados. Nós 
forjamos abertamente a vontade das massas para a 
insurreição. Nosso levante alcançou a vitória.” 
 
Esses textos expressam o sentimento de vitória 
a) dos comunards, em 1871. 
b) dos democratas russos, em 1905. 
c) dos espartaquistas, em 1919. 
d) dos líderes do Contestado, em 1912. 
e) dos lideres da Revolução Russa, em 1917. 

 
12 - (UFMG/1999)     

Leia o texto.  
 

"Nenhumas dúvidas são possíveis. Os kulaques são o 
inimigo enraivecido do Poder Soviético. Ou os kulaques 
degolarão um número infinito de operários, ou os 
operários esmagarão impiedosamente as insurreições 
da minoria kulaque, espoliadora do povo contra o poder 
dos trabalhadores. Aqui não pode haver meio termo. 
Não pode haver paz: o kulaque pode, e pode facilmente, 
conciliar-se com o latifundiário, com o tzar e com o 
padre mesmo que tenham brigado, mas nunca com a 
classe operária.  
Guerra implacável contra estes kulaques! Morte a eles! 
Ódio e desprezo aos partidos que o defendem: os 
socialistas-revolucionários de direita, os mencheviques 
e os atuais socialistas-revolucionários de esquerda! Os 
operários devem esmagar com mão de ferro as 
insurreições dos kulaques, que concluíram uma aliança 
com os capitalistas estrangeiros contra os trabalhadores 
do seu país."  

LENINE, Vladimir. Marcharemos para o último e decisivo 
combate! Agosto, 1918.  

 
Considerando as idéias contidas nesse texto, o conflito 
dos bolcheviques com os kulaques, após a revolução de 
1917, pode ser relacionado a todas as seguintes 
situações, EXCETO  
a) Disputas com os mencheviques e socialistas-

revolucionários pelo controle do governo.  
b) Oposição à Nova Política Econômica, que permitia a 

volta de práticas capitalistas, política tida como 
abandono da Revolução.  

c) Conflito com o Exército Branco, integrado pelos 
partidários do tzarismo, financiado pelas potências 
européias.  

d) Necessidade de controlar a produção agrícola para 
reverter a crise de fome e mortandade nas cidades. 

 
13 - (CESJF MG/2001)     

Leia as seguintes declarações para responder aos itens 
abaixo. 

 
“O antigo regime conduziu o país e a população à fome. 
Era impossível suportá-lo por mais tempo e os 
habitantes de Petrogrado saíram às ruas para 
demonstrar seu descontentamento. Foram recebidos a 
tiro. Em vez de pão, receberam chumbo, os ministros do 
Tzar lhes deram chumbo.” 

(Apelo do Soviet de Petrogrado à População Russa em 1917) 
 

“Cidadãos do Estado Russo...Sucedeu um grande 
acontecimento. Pelo poderoso impulso do povo russo, o 
antigo regime foi derrubado. Nasceu uma Rússia livre e 
nova. Esta grande derrubada coroa numerosos anos de 
luta.” 

(A Primeira Declaração do Governo Provisório em 1917) 
 

“O GOVERNO PROVISÓRIO FOI DEPOSTO;  a maioria dos 
seus membros está presa. O poder soviético proporá 
uma paz democrática imediata a todas as nações. Ele 
procederá à entrega aos comitês camponeses dos bens 
dos grandes proprietários, da Coroa e da Igreja...” 

(O Congresso dos Soviets Proclama a Queda do Governo 
Provisório) 

 
Contextualizando historicamente os textos acima, pode-
se afirmar que o processo histórico na Rússia antes da 
Revolução de 1917 foi marcado pelos seguintes 
acontecimentos, EXCETO: 
a) A situação econômica russa se agravou com a 

guerra contra o Japão (1904-1905). Todavia, após a 
guerra, o czarismo na Rússia fortaleceu-se, 
desmobilizando assim o movimento operário. 

b) Após a guerra contra o Japão, a burguesia na Rússia 
se organizou no Partido Constitucional 
Democrático (ou Partido Kadete) e passou a 
reivindicar reformas econômicas e políticas. 

c) Em fevereiro de 1917 as greves e revoltas se 
multiplicaram na Rússia, principalmente na cidade 
de Petrogrado. Com as revoltas nas ruas e o 
exército amotinado, o czar Nicolau II renunciou em 
27 de fevereiro de 1917. 

d) A derrota do czar em 1917 gerou uma situação no 
mínimo curiosa para os russos. Havia dois poderes 
na Rússia: os Soviets e a Duma. A Duma atendendo 
aos interesses da burguesia, pretendia manter a 
Rússia na Primeira Grande Guerra e estabelecer um 
regime parlamentar, de estilo ocidental burguês. Os 
Soviets queriam a saída imediata da guerra e 
reformas profundas em relação aos operários e 
camponeses. 
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e) A partir de fevereiro de 1917, os Bolcheviques 
foram ganhando gradativamente adesões entre 
soldados e camponeses, assumindo o comando de 
diversos Soviets, principalmente o de Petrogrado. 
Em 24 de outubro de 1917 os Bolcheviques 
iniciaram a revolução em Petrogrado, tomando os 
edifícios públicos e fábricas. 

 
14 - (PUC SP/2000)      

Leia o trecho a seguir: 
“O povo estava farto da guerra e havia perdido toda a 
confiança no czar. (...) O próprio czar fora para o Quartel 
General para proteger-se; e quando tentou voltar para 
Petrogrado os trabalhadores ferroviários detiveram seu 
trem. Todo o mecanismo da monarquia havia parado; o 
czar (...) havia tentado dissolver a Quarta Duma, tal 
como fizera com as anteriores, mas desta vez os 
parlamentares se recusaram a se dispersar, e formaram 
um Comitê Provisório, que nomeou o Governo 
Provisório.”  
Wilson, Edmund. Rumo à Estação Finlândia. SP: 
Companhia das Letras, 1987. 

 
Sobre as circunstâncias em que se desenvolveram os 
fatos descritos acima, é correto afirmar que: 
a) a derrubada da monarquia, em março de 1917, na 

Rússia, foi conduzida pelos bolcheviques – 
parlamentares que controlaram o poder na Duma, 
durante todo o Governo Provisório. 

b) a precipitação do processo revolucionário russo foi 
produzida pela manutenção desse país na Primeira 
Guerra Mundial, o que resultou em 4 milhões de 
baixas, aproximadamente.  

c) os sovietes – comitês locais de trabalhadores – 
funcionaram, desde sua criação em 1906, sob 
liderança dos bolcheviques, que buscavam espaço 
de atuação no governo czarista.  

d) as movimentações sociais que resultaram na queda 
da monarquia russa, em 1905, tornaram-se 
conhecidas como “Ensaio Geral”, já que 
funcionaram como antecâmara da revolução 
socialista. 

e) o deputado Kerensky representou, no governo 
provisório, em 1917, as posições mencheviques 
que, com a palavra de ordem “Todo Poder aos 
Sovietes”, reivindicavam maior participação 
popular. 

 
15 - (UEPB/2002)     

“Tenho muita pena, mas não quero ser um ditador.(...) 
Não quero dirigir, nem conquistar seja o que for. 
Gostaria de ajudar um por um, se possível, os cristãos, 
os judeus, os negros, assim como os brancos. (...) O ódio 
dos homens passará e os ditadores passarão; o poder 
que usurparam do povo, voltará ao povo.(...) O 
aperfeiçoamento dos homens está no próprio homem; 
não em um só homem, em um grupo de homens, mas 
em todos os homens!” 
Do filme “O Grande Ditador” de Charles Chaplin no qual: 

a) Carlitos é confundido com Hitler e faz um 
desconcertante discurso chamado “Apelo aos 
Homens”, em nome da Paz. 

b) Chaplin pronuncia um discurso atacando os 
anarquistas. 

c) Carlitos, na sua fala, declara seu apoio à 
discriminação racial. 

d) O ator inglês evidencia seu entusiasmo com a 
guerra e a imagem marcial dos nazistas. 

e) Carlitos demonstra seu gosto pelo futebol, 
brincando com uma bola. 

 
16 - (UFSE/2001)      

A Revolução Russa de 1917 constituiu-se em um desafio 
concreto à ordem burguesa e capitalista, na medida em 
que 
a) deu inicio á penetração das idéias marxistas na 

Europa Ocidental, terreno fértil entre os 
intelectuais de esquerda e entre as massas 
operárias. 

b) possibilitou a transformação da sociedade e das 
relações sociais de produção, extinguindo a 
propriedade privada e socializando os meios de 
produção. 

c) provocou desequilíbrios econômico-sociais no pais 
acelerando as transformações nas estruturas da 
sociedade e do processo de produção. 

d) promoveu o enfraquecimento da burguesia 
industrial, vinculada ao capital estrangeiro e 
representante dos interesses europeus na época. 

e) favoreceu a criação de uma consciência 
revolucionária entre o proletariado de todos os 
países da África. 

 
17 - (UFSC/1998)      

A História tem demonstrado, ao longo do tempo, que as 
desigualdades sociais têm provocado conflitos como 
o(a): 
01. luta entre patrícios e plebeus, na antigüidade 

romana, resultando na conquista de um Código de 
Leis. 

02. insubordinação dos servos aos senhores feudais, 
promovendo a extinção dos feudos. 

04. insatisfação do “terceiro estado”, na França, 
pleiteando a igualdade de todos perante a lei. 

08. reação do proletariado contra o sistema de 
injustiça, provocada pela Revolução Industrial. 

16. Revolução Russa, pela situação de pobreza  e 
exploração em que vivia a população. 

32. movimento dos sem-terra, no Brasil, contra a má 
distribuição das propriedades rurais. 

 
18 - (UFU MG/2000)     

O “homem de aço”, Josef Vissarionovitch Djugatchvili  

conhecido como Stálin  foi o dirigente máximo da 
União Soviética entre 1924 e 1953.  
A respeito de suas idéias, seu governo e o stalinismo, 
assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
falsas. 
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01. Stálin socializou toda a economia soviética, 
abolindo a NEP (Nova Política Econômica) e 
instaurando os Planos Qüinqüenais, pelos quais 
tudo seria minuciosamente planejado e controlado 
pelo Estado soviético: investimentos, níveis de 
produção e produtividade e crescimento da 
economia. 

02. Segundo o ideal stalinista, vitorioso a partir da 
morte de Lênin, a revolução nunca se imporia se 
ficasse confinada na URSS, o que fez Stálin partir 
para uma política de anexação de territórios 
europeus e incentivos à implantação do socialismo 
nos países mais pobres, através da chamada 
Revolução Permanente. 

03. Durante o governo de Stálin, houve uma 
supremacia da indústria de bens de consumo em 
detrimento da indústria pesada, a fim de diminuir a 
fome da população, através do plano denominado 
Comunismo de Guerra, uma vez que o bem-estar da 
família e do indivíduo na URSS era o princípio 
norteador de todas as ações governamentais. 

04. Para que Stálin fosse reverenciado como o maior 
pensador político do século XX, o governo 
estimulava o culto à sua personalidade por 
intermédio das escolas, jornais, espetáculos, 
cinemas e rádios, além de promover um clima de 
terror, perseguição e expurgo de membros do 
partido e dos chamados traidores da revolução. 

05. A origem do stalinismo deve ser atribuída aos 
resultados da Associação Internacional dos 

Trabalhadores  a Primeira Internacional  
realizada na Inglaterra, na qual, após a aliança com 
os anarquistas, foi vitoriosa a tese marxista-
leninista da ditadura do proletariado em 
detrimento da centralização de poderes pela 
burocracia estatal. 

 
19 - (UnB DF/1991)      

Sobre a Revolução Russa, julgue os itens a seguir: 
00. A Rússia Revolucionária estava arrasada depois da 

Guerra Civil: baixa produção industrial e 
agropecuária, queda nas exportações e diminuição 
da população. 

01. Com a tomada do poder pelos bolcheviques 
rapidamente foram realizadas mudanças 
estruturais, tais como: supressão da grande 
propriedade rural, com as terras sendo atribuídas 
às gestão dos comitês dos camponeses; as fábricas 
foram estatizadas, passando para o controle dos 
operários. 

02. Com a morte de Lênin em 1924 teve início a ruptura 
entre Stalin, Secretário Geral do Partido Comunista, 
e Trotsky, o organizador do Exército Vermelho, 
culminado com a vitória de Stalin. 

03. A NEP (Nova Política Econômica de 1921) 
representou um fracasso, na medida que introduziu 
aspectos fundamentais do capitalismo na Rússia. 

04. Trotsky defendida a tese da Revolução num só país, 
ou seja, a sua consolidação na Rússia para posterior 
exportação para outros países. 

 
20 - (UnB DF/1994)     

Sobre a crise do liberalismo e a evolução de regimes 
totalitários no século XX, julgue os itens abaixo. 
00. Após a Primeira Guerra Mundial, as democracias 

liberais na Europa entraram em crise devido a 
polarização social em torno da burguesia industrial 
e financeira, bem como a radicalização do 
proletariado, organizado em movimentos 
revolucionários coordenados pela III Internacional. 

01. A crise econômica, a inflação, o desemprego e as 
agitações sociais reforçaram a unidade da direita na 
Alemanha, que se organizou e inspirou a 
elaboração da Constituição de Weimar. 

02. A partir de 1922, o processo de centralização do 
poder na então URSS efetivou-se com a eliminação 
das oposições de todo tipo, isto é, tanto as de 
direita quanto as de esquerda. 

03. No plano social, o Estado fascista italiano criou uma 
ordem corporativa, que estimulou a luta de classes, 
facilitando a prática de violência contra os 
trabalhadores. 

04. O Estado Novo, sustentado pela ideologia 
integralista, foi implantado no Brasil em 1937, 
momento em que ocorreu uma grande 
centralização do poder e praticou a intervenção 
estatal nas empresas privadas e nos sindicatos. 

 
21 - (UFOP MG/1994)     

Sobre a revolução Russa, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) O principal objetivo era derrubar o Czarismo, 

identificado como um dos maiores responsáveis 
pelo atraso do país. 

b) A Revolução Comunista só se consolidou após uma 
violenta guerra civil, que opôs “brancos” e 
“vermelhos”. 

c) Os bolcheviques controlaram o poder desde o início 
do processo revolucionário, em fevereiro de 1917. 

d) Seu impacto mundial foi muito grande, sob sua 
influência surgiram Partidos Comunistas em boa 
parte dos países. 

e) Ela levou a Rússia, a médio prazo, a um processo de 
industrialização rápido, mas com um custo social 
alto. 

 
22 - (UFPA/2000)     

“A causa principal de todas as revoluções históricas, 
saídas do seio das classes pobres, das entranhas das 
grandes massas, e onde as forças trabalhistas e o 
poviléu faminto toma parte saliente sempre que elas se 
manifestam, - é o resultado coletivo de toda uma revolta 
contra absurdos e depredações, arbitrariedades e 
violências, exercidas por uns poucos em prejuízos de 
uns tantos. É este o motivo da revolução radical que 
derrubou a dinastia dos Romanoffs na grande Rússia, 
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espalhando-se depois pelo mundo inteiro para chegar 
até nós e vir esclarecer e revoltar os espíritos desta 
parte do globo”. 

(Bruno de Menezes, “A revolução”. A Voz do Trabalhador. 
Belém, 6/12/1919, p.1) 
O texto acima, escrito pelo poeta Bruno de Menezes e 
divulgado num jornal operário em 1919, chamava a 
atenção dos trabalhadores paraenses para um processo 
revolucionário que havia acontecido dois anos antes. 
Sobre este movimento é correto dizer: 
a) trata-se da revolução russa de 1917, que havia 

posto um fim ao regime dos czares, colocando no 
poder os bolchevistas, comandados por Lenin 

b) refere-se ao chamado “Ensaio Geral”, um 
movimento que preparou a revolução de 1917, na 
qual os soviets avançaram contra o czar, sob o 
comando de Trotsky 

c) aborda a revolução da “Cortina de Ferro”, na qual 
os camponeses, depois de derrubarem os czares, 
passaram a liderar uma revolução mundial sob a 
liderança russa 

d) diz respeito à revolução russa empreendida pelos 
bolchevistas, liderados pelo czar Nicolau II, pondo 
fim ao domínio da antiga dinastia dos Romanoffs 

e) analisa o processo de revolução internacional 
iniciado na Rússia bolchevique e na China maoísta 
e, posteriormente, espalhado pelo resto do mundo 
pelos revolucionários de 1917 

 
23 - (UNIOESTE PR/1998)     

A Revolução Francesa (1789) e a Revolução Russa (1917) 
expressam as tentativas de construir, respectivamente, 
a sociedade liberal e a sociedade socialista.  
Sobre esses dois movimentos revolucionários e as idéias 
que os nortearam, é correto afirmar: 
01. Jean-Jacques Rousseau, como os demais 

iluministas, criticava a burguesia, defendia a ordem 
absolutista e era contrário ao contrato social e à 
Revolução Francesa. 

02. Entre as causas da Revolução Francesa estão o 
absolutismo dos Bourbons, a crise financeira e a 
doutrina dos filósofos iluministas, que defendiam a 
liberdade individual, a igualdade perante a lei e a 
não interferência do Estado na economia. 

04. Com a Revolução Francesa vitoriosa, os 
trabalhadores (operários e camponeses), a partir da 
instalação do Congresso de Viena, ocuparam o 
poder político na França. 

08. A sociedade francesa, à época da Revolução, era 
dividida em três Estados: o primeiro representando 
o clero; o segundo, a nobreza; e o terceiro, a 
burguesia e as camadas populares rurais e urbanas. 

16. A Declaração dos Direitos do Homem (1789) 
sintetiza a base teórica da Revolução Francesa. 

32. A Rússia, à época da Revolução, era um país com 
regime político liberal e com economia baseada na 
agricultura e na desenvolvida indústria nacional. 

64. Na Revolução Russa, os bocheviques, liderados por 
Lênin, defendiam a revolução socialista, a 

instalação de uma ditadura do proletariado, com a 
aliança de operários e camponeses. 

 
24 - (UNIRIO RJ/1994)     

"TERRA, PÃO E PAZ". (Lênin) 
Assinale a opção que apresenta corretamente um fator 
da crise que conduziu à Revolução Russa (1917). 
a) A vitória na guerra russo-japonesa (1905) ampliou o 

apoio popular do czar, que encerrou as 
manifestações revolucionárias com uma violenta 
repressão contra os mencheviques, conhecida 
como o "domindo sangrento". 

b) O lançamento do "Manifesto de Outubro" (1905), 
insaturando a monarquia constitucional 
parlamentar, que possibilitou a criação dos sovietes 
(conselho de trabalhadores) e significou uma 
tentativa de liberalização do regime, que, 
entretanto, não foi consolidada. 

c) O controle do Parlamento (Duma) pelos 
bolcheviques, após o assassinato do ministro 
Stolypin (1911), que favoreceu a gradativa 
diminuição dos poderes políticos do czar e sua 
submissão aos deputados do povo até a Revolução 
de 1917. 

d) A participação da Rússia na 1ª Guerra Mundial 
(1914-18), que recuperou a economia do país e 
permitiu ao czar abafar com sucesso as críticas da 
oposição e os movimentos armados contrários ao 
regime. 

e) A divulgação das "Teses de Abril", propostas pelos 
aristocratas (boiardos), as quais pregavam a 
ampliação das atribuições do parlamento, o fim dos 
sovietes e a cassação imediata dos deputados 
bolchevistas. 

 
25 - (UNESP SP/1996)      

No processo de implantação do socialismo na URSS 
houve dois momentos distintos, tomando-se o ano de 
1928 como referência. No primeiro, por iniciativa de 
Lênin, foram toleradas algumas práticas capitalistas. No 
segundo, a partir de 1928, tiveram início os Planos 
Qüinqüenais e a era estalinista. 
a) Qual a denominação do programa leninista que 

facultou a restauração de algumas práticas 
capitalistas? 

b) Discorra sobre duas prioridades do primeiro Plano 
Qüiqüenal (1928–1933). 

 
26 - (UNESP SP/1997)     

Imediatamente após a sua ascensão ao poder, Lênin 
disse: 

 
“Este governo declara solenemente sua disposição de 
concluir imediatamente a paz. (…) igualmente justa para 
todas as nções e nacionalidades, sem exceção.” 

 
Em março de 1918 foi assinado o armistício de Brest 
Litovsk e os soviéticos saíram da Primeira Guerra. 
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a) Justifique por que a assinatura do armistício de 
Brest Litovsk foi um ato coerente com a política 
externa do governo bolchevista. 

b) Por que a Alemanha tinha interesse em concluir a 
paz com os soviéticos? 

 
27 - (UFG GO/1994)      

Na visão dos historiadores, o século XVIII, é conhecido 
como um período de revoluções. Discutir este período 
implica em demarcar as diferentes faces dos processos 
revolucionários ocorridos na Europa. 
Analise a face radical dos seguintes movimentos 
ocorridos ao longo dos séculos XVIII e XX: 
a) Revolução Francesa; 
b) Revolução Russa. 

 
28 - (FUVEST SP/2000)     

Há controvérsias entre historiadores sobre o caráter das 
duas grandes revoluções do mundo contemporâneo, a 
Francesa de 1789 e a Russa de 1917; no entanto, existe 
consenso sobre o fato de que ambas: 
a) fracassaram, uma vez que, depois de Napoleão, a 

França voltou ao feudalismo com os Bourbons e a 
União Soviética, depois de Gorbatchev, ao 
capitalismo. 

b) geraram resultados diferentes das intenções 
revolucionárias, pois tanto a burguesia francesa 
quanto a russa eram contrárias a todo tipo de 
governo autoritário. 

c) puseram em prática os ideais que as inspiraram, de 
liberdade e igualdade e de abolição das classes e do 
Estado. 

d) efetivaram mudanças profundas que resultaram na 
superação do capitalismo na França e do 
feudalismo na Rússia. 

e) foram marcos políticos e ideológicos, inspirados, a 
primeira, as revoluções até 1917, e a segunda, os 
movimentos socialistas até a década de 1970. 

 
29 - (ACAFE SC/2002)     

Sobre a Revolução Russa (1917), é incorreto afirmar: 
a) Seu exemplo inspirou outras experiências 

revolucionárias posteriores, o que tornou o 
socialismo um regime comum a outros países como 
China e Cuba. 

b) Representou a queda de um dos regimes mais 
opressores do século XX, a monarquia dos 
Romanov, dirigida pelo Czar Nicolau II. 

c) Foi a primeira revolução socialista que obteve 
sucesso, preocupando os países capitalistas, 
temerosos de que ela se espalhasse pelo mundo. 

d) Baseada nas idéias de Marx e Engels, liderada por 
Lênin, defendia a tomada do poder pela força, em 
que o operariado unido derrotaria a burguesia e o 
capitalismo. 

e) Foi motivada por interesses da burguesia e da 
aristocracia bolcheviques. 

 
30 - (UNICAMP SP/1992)     

Em 1924, após a morte de Lenin, dois dos mais 
destacados dirigentes do Partido Bolchevique se 
opuseram: para Trotsky, tratava-se de defender a 
revolução permanente; para Stalin, tratava-se de 
defender o socialismo em um só país. Stalin venceu a 
disputa e, a partir de então, a figura de Trotsky foi sendo 
progressivamente retirada dos documentos soviéticos. 
a) transcreva no seu caderno de resposta o trecho que 

explica a divergência entre Trotsky e Stalin. 
b) explique por que o stalinismo precisou varrer a 

imagem de Trotsky da história soviética. 
 
31 - (UNICAMP SP/1993)      

O século XX é tão marcado pela presença dos meios de 
comunicação de massa, que um estudioso americano 
chegou a afirmar que vivemos em uma aldeia global. 
Um meio de comunicação exemplar é a televisão, que 
permite que milhares de pessoas, sozinhas em suas 
salas, assistam simultaneamente ao que outros estão 
vendo. 
a) O que são os meios de comunicação de massa? 
b) O que se entende por aldeia global? 

 
32 - (PUC MG/2003)     

As duas fotografias reproduzidas abaixo retratam 
diferentes aspectos da Rússia czarista no início do século 
XX. A partir da contextualização histórica dos elementos 
iconográficos apresentados, é possível afirmar que, 
EXCETO:  
 

 
Mulheres puxando um barco às margens do rio Volga. 
 

 
Baile na residência do Príncipe Chakhovski. 
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a) as condições de vida e trabalho das classes obreiras 

eram muito precárias, perpetuando o estado de 
miséria no qual se encontrava a maioria da 
população russa.    

b) o desenvolvimento das estruturas capitalistas na 
Rússia Czarista acentuou as profundas contradições 
e desigualdades sociais observadas naquele país. 

c) apesar de efetivamente integradas na estrutura 
produtiva, as mulheres encontravam-se 
submetidas a um rígido código de conduta, não 
participando da vida social. 

d) a burguesia russa em formação absorveu o estilo de 
vida aristocrático das elites tradicionais, 
desenvolvendo um gosto pelo luxo e pela ostensão. 

 
33 - (PUC PR/2003)     

A respeito da Revolução Socialista na Rússia e da URSS 
(União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) é correto 
afirmar: 
a) A Revolução socialista que derrubou o Governo de 

Kerensky, o qual estabelecera uma república 
liberal-burguesa, exilou a Família Imperial Romanov 
em Paris. 

b) A Revolução Socialista chegou ao poder com a 
liderança de Lênin e Leon Trotsky e se empenhou 
em manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, 
fiel ao tratado da Tríplice Entente. 

c) Exceto a Comuna de Paris (1871), a Revolução 
Socialista na Rússia significou a instauração do 
primeiro governo inspirado na ideologia de Karl 
Marx-Frederico Engels. 

d) Após a morte de Lênin, Stálin triunfou na luta pelo 
poder com Trotsky e defendeu sempre a idéia da 
“Revolução Permanente”, de que deveria o modelo 
ser levado ao restante da Europa e ao mundo. 

e) A URSS terminou, como organização política, em 
1945, quando terminou também a Segunda Guerra 
Mundial. 

 
34 - (Mackenzie SP/2006)     

Uma série de medidas são tomadas pelos dirigentes do 
novo regime.  Entre elas, quatro decretos são votados 
respondendo às aspirações populares. A aspiração 
principal era a saída da guerra: o decreto da paz definiu 
uma paz eqüitativa e  democrática, sem anexações e 
contribuições por parte de vencidos e vencedores. O 
decreto sobre a terra aboliu a grande propriedade, sem 
gradualismo e sem indenizações. O decreto sobre a 
indústria passou as empresas industriais para o controle 
dos operários. Finalmente o decreto sobre as 
nacionalidades estabeleceu a igualdade e a soberania de 
todos os povos. 
Carlos Guilherme Mota, História Moderna e 
Contemporânea 
 
O fragmento de texto acima refere-se à: 
a) Conferência de Berlim. 
b) Revolução russa. 

c) Comuna de Paris. 
d) Guerra civil espanhola. 
e) Revolução francesa. 

 
35 - (UESPI/2003)     

A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Bolchevique 
de 1917 são parte do mesmo contexto de conflagração 
militar e política. Portanto, é correto afirmar que: 
a) A revolução de outubro de 1917 foi induzida de fora 

para dentro da Rússia, sendo apoiada sobretudo 
por generais cansados da guerra estrangeira contra 
a Alemanha; 

b) O desfecho da revolução guarda estreita relação 
com o desenrolar da guerra, notadamente os 
fracassos militares do exército do czar, que permitiu 
a morte de milhões de russos; 

c) O comunismo germânico acabou por se disseminar 
pela Rússia invadida, triunfando depois como 
movimento revolucionário local; 

d) A proclamação da República de Weimar, nas 
fronteiras russas, desperta o sentimento 
republicano, e também socialista, no povo russo, 
que proclamará a república soviética; 

e) O czar da Rússia aliou-se aos inimigos externos da 
Tríplice Aliança, e, internamente, entregou “todo o 
poder aos sovietes”. 

 
36 - (UFMG/2003)     

Leia atentamente este trecho de poema: 
 

Carta a Stalingrado 
Stalingrado … 
Depois de Madri e de Londres, ainda há grandes 

cidades! 
O mundo não acabou, pois que entre as ruínas 
outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, 
e o hálito selvagem da liberdade 
dilata os seus peitos, Stalingrado, 
seus peitos que estalam e caem 
enquanto outros, vingadores, se elevam. 
A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. 
Os telegramas de Moscou repetem Homero. 
Mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo 

novo 
que nós, na escuridão, ignorávamos. 
Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, 
na paz de tuas ruas mortas mas não conformadas, 
no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das 

bombas, 
na tua fria vontade de resistir. 
......................................................................................... 
As cidades podem vencer, Stalingrado! 
......................................................................................... 
Em teu chão calcinado onde apodrecem cadáveres, 
a grande Cidade de amanhã erguerá a sua Ordem. 

ANDRADE, Carlos Drummond de.  
A rosa do povo. 23. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. p.158-

160. 
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A partir dessa leitura, é CORRETO afirmar que, nesse 
trecho de poema, se expressa, mais do que as idéias do 
autor, o pensamento de um grupo de intelectuais 
brasileiros que: 
a) se entusiasmavam pelo heroísmo dos cidadãos de 

Londres e Madri, que souberam resistir bravamente 
à agressão fascista. 

b) começavam a ser seduzidos pelo Comunismo, ao 
final da Guerra, por estarem descontentes em 
relação ao quadro político em vigor no País. 

c) desenvolviam uma consciência pacifista ante o risco 
de uma guerra nuclear que poderia decorrer da 
polarização EUA/URSS. 

d) torciam, em meio à guerra civil russa, pela vitória 
dos democratas, que lutavam pelo 
restabelecimento da liberdade. 

 
37 - (UFSE/2003)     

Analise as afirmações sobre a Revolução Russa de 1917. 
00. O processo da revolução teve duas fases distintas: 

na primeira fase, destaca-se a atuação reformista 
dos socialistas e, na segunda, a atuação 
revolucionária dos bolcheviques. 

01. A revolução teve um caráter social urbano, pois foi 
realizada pelos operários e pela classe média, não 
tendo o apoio de todos os camponeses, que 
defendiam a monarquia. 

02. Um dos fatores desencadeadores da revolução foi a 
insatisfação da população camponesa contra as 
péssimas condições de vida e de trabalho, 
agravadas com a entrada da Rússia na Guerra. 

03. A revolução de outubro de 1917 representou a 
vitória das teses defendidas por Lênin que, dentre 
outras, destacava a idéia de que o poder deveria 
estar em mãos dos sovietes. 

04. Para os russos, a revolução representou o fim da 
Primeira Guerra Mundial, já que o governo Lênin 
enviou imediatamente proposta de paz aos 
alemães. 

 
38 - (UNESP SP/2004)     

O retorno a uma semi-economia de mercado provocou 
o reaparecimento da moeda e, durante o ano de 1921, 
renasceu o mercado propriamente dito. A 
desnacionalização de empresas começou 
respectivamente pelo pequeno e grande comércio, 
atingindo, mais tarde, a indústria leve. As cooperativas 
foram devolvidas aos seus antigos acionistas e, no final 
do ano, permaneciam nas mãos do Estado apenas os 
setores economicamente estratégicos, o crédito e a 
indústria pesada. 

(Martin Malia. Entender a Revolução Russa.) 
O trecho apresentado refere-se a um momento da 
Revolução Russa, no qual: 
a) o Estado soviético implementa a Nova Política 

Econômica, procurando superar as dificuldades 
econômicas e sociais advindas do Comunismo de 
Guerra. 

b) o partido bolchevista promove um processo de 
abertura política, instaurando um regime político 
democrático e pluripartidário. 

c) o governo leninista, enfraquecido pela guerra civil, 
é obrigado a fazer concessões à tradicional nobreza 
czarista. 

d) o Estado soviético aplica uma política de 
planificação econômica e de coletivização de terras 
denominada de Planos Qüinqüenais. 

e) o conflito entre facções dentro do Estado resulta na 
oposição do partido bolchevista ao ideário 
socialista. 

 
39 - (UNIMONTES MG/2004)     

A revolução dos bolcheviques é a revolução contra O 
capital de Karl Marx..  
(GRAMSCI, Antônio. A revolução contra O capital.  
Citado por DIVALTE. História.São Paulo: Ática, 2002, 
p.302) 
 
A interpretação CORRETA da frase do renomado 
pensador marxista Antônio Gramsci é:  
a) Os líderes bolcheviques, assim como parte das 

.esquerdas. em outros  países,  desconheciam  o 
pensamento marxista, embora fizessem a 
revolução em seu nome.  

b) A revolução russa, da forma como ocorreu, 
contraria o receituário marxista de revolução 
elaborado no século XIX.  

c) Os resultados  da  revolução bolchevique, como a 
ditadura e a desagregação do .bloco socialista, 
confirmam o seu caráter não marxista e burguês.   
d) A  revolução  russa  não se inspirou em Marx, dado 

o caráter autoritário da mesma, embora tenha 
entrado para a História com o rótulo de .socialista..  

 
40 - (FGV/2000)     

Em abril de 1917, o líder bolchevique Lenin, exilado em 
Zurique (Suíça), voltou à Rússia lançando as Teses de 
Abril.  
Nesse programa político é incorreto afirmar que Lenin 
propunha a/o: 
a) formação de uma República de sovietes; 
b) concessão à defesa nacional, dando total apoio ao 

governo provisório; 
c) nacionalização dos bancos e das propriedades 

privadas; 
d) reconstituição da Internacional; 
e) controle da produção pelos operários. 

 
41 - (FGV/2003)     

“Come ananás, mastiga perdiz. Teu dia está prestes, 
burguês” 

Vladimir Maiakóvski, trad. de Augusto de Campos. 
Schnaiderman, B. et al. Maiakóvski – Poemas, São Paulo, 
Perspectiva, 1992, p. 82. 

“Come Ananás... é um exemplo de poesia de luta. 
Jornais dos dias da Revolução de Outubro noticiaram 
que os marinheiros revoltados investiam contra o 
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palácio de inverno cantando esses versos. É fácil 
compreender sua popularidade: o dístico incisivo, de 
ritmo tão martelado, à feição de provérbios russos, 
fixava-se naturalmente na memória e convidava ao 
grito, ao canto.” 

Schnaiderman, B. et al. Maiakóvski– Poemas, 
São Paulo, Perspectiva, 1992, p. 19. 

A poesia citada foi elaborada no contexto: 
a) da resistência russa ao avanço das tropas de 

Napoleão no início do século XIX. 
b) dos ataques russos à cidade de Stalingrado, tomada 

pelos nazistas em 1942. 
c) dos grupos contrários a Mikhail Gorbatchov em 

1991. 
d) da revolução socialista na Rússia, em 1917. 
e) da invasão russa ao Afeganistão, em 1979. 

 
42 - (FUVEST SP/2005)     

“… velhos poloneses de bigodes nietzschianos e jovens 
com caras de filme soviético, alemães de cabeça 
raspada, argelinos, italianos... ingleses mais pitorescos 
do que todos os outros, franceses parecidos com 
Maurice Thorez ou com Maurice Chevalier... Estavam 
aproximando-se das casernas e começaram a cantar: e, 
pela primeira vez no mundo, os homens de todas as 
nações misturadas em formação de combate cantavam 
a Internacional”. 
 
O texto, extraído do romance A Esperança (1937), de 
André Malraux, 
a) expressa o auge do movimento estético conhecido 

como surrealismo. 
b) descreve o ambiente cosmopolita existente em 

Paris, no entre guerras. 
c) evoca as brigadas internacionais durante a Guerra 

Civil espanhola. 
d) retrata o internacionalismo existente entre os 

comunistas em Moscou. 
e) representa o expressionismo estético dominante 

em toda a Europa. 
 
43 - (UFAC/2003)      

Um dos momentos mais extraordinários, durante a I 
Guerra Mundial, foi a eclosão de um poderoso e 
espontâneo levante popular na Rússia czarista, 
culminando na chamada “Revolução Russa” e na 
constituição de uma alternativa de poder que desafiava 
a lógica dos estados capitalistas da Europa ocidental e 
da América do Norte. 
Dentre as principais bandeiras e reivindicações dos 
pobres das cidades russas, dos trabalhadores agrícolas e 
dos operários, responsáveis diretos pela revolução que 
derrubou a secular monarquia, podemos destacar: 
a) Pão, Emprego e Terra 
b) Pão, Paz e Terra 
c) Pão, Paz e Independência Nacional 
d) Pão, Paz e Fim da Guerra 
e) Pão, Terra e Independência Nacional 

 

44 - (PAS DF/2005)      
Texto I:  

"Entre os séculos XVII e XVIII, a colônia foi palco de 
diversos conflitos (...) O desdobramento desse 
processo seria a luta dos colonos por sua 
emancipação (...), no Brasil dos séculos XVII e XVIII 
não se lutava apenas contra os interesses e as 
pressões da metrópole.” (Teixeira, Brasil – História 
e Sociedade) 

Texto II:  
"Entre as últimas décadas do século XVIII e a 
primeira metade do século XIX, o mundo ocidental 
viveu um processo de intensas transformações 
econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Foi um 
período de tantas e tão rápidas mudanças que 
mereceu ser chamado de ‘era das revoluções’” 
(Teixeira, Brasil – História e Sociedade) 

Texto III:  
“Todo jovem intelectual que devorasse livros, como 
o jovem Bonaparte o fizera, escrevesse mais 
poemas e romances e adorasse Rousseau poderia, 
a partir daí, ver o céu como limite.” (Hobsbawn, A 
Revolução Francesa) 

 
Entre as transformações citadas no texto II, tem-se a 
Revolução Industrial. Essa, sem dúvida, foi uma das 
maiores revoluções da época, pois possibilitou a 
formação de um sistema econômico sólido: o 
capitalismo industrial. São condições significativas dessa 
revolução na Inglaterra, EXCETO: 
a) Grande reserva de capitais oriundos das Treze 

Colônias da América do Norte. 
b) A Revolução Gloriosa possibilitou uma legislação 

favorável aos empreendimentos da burguesia 
inglesa. 

c) Busca de industrialização como meio de ficar 
independente economicamente da França. 

d) O cercamento dos campos ingleses possibilitou 
mão-de-obra numerosa para as indústrias. 

e) Existência de grandes reservas de carvão - o 
combustível para os primeiros tempos de 
industrialização. 

 
45 - (UFRRJ/2005)     

Leia o texto a seguir. 
 

“Em 1921, o problema nacional central era o da 
recuperação econômica – o índice de desespero do país 
é eloqüente: naquele ano, 36 milhões de pessoas não 
tinham o que comer. Nas novas e ruinosas condições da 
paz, o "comunismo de guerra" revelava-se insuficiente: 
era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos 
econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, no X 
Congresso do Partido, Lenin propõe um plano 
econômico de emergência: a Nova Política Econômica.”  
NETO, J. P. O que é Stalinismo. São Paulo: Brasiliense, 
1981. 
Sobre a chamada Nova Política Econômica é correto 
afirmar que: 
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a) ela reintroduziu práticas de exploração econômica 
anteriores à Revolução Russa de 1917 que se 
traduziram num abandono temporário de todas as 
transformações socialistas já feitas e um retorno ao 
capitalismo. 

b) ela consistiu na manutenção de elementos 
econômicos socialistas, na organização da 
economia (como o planejamento) e na permissão 
para o estabelecimento de elementos capitalistas 
por meio da livre iniciativa em certos setores. 

c) ela significou fundamentalmente uma reforma 
agrária radical que promoveu a coletivização 
forçada das propriedades agrárias e a construção 
de fazendas coletiva, os Kolkhozes. 

d) seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo a 
volta controlada de relações capitalistas na 
economia, já que ela ampliou ainda mais o nível de 
desemprego e produziu fome em grande escala. 

e) ela significou, com a abertura para o capitalismo, 
um aumento substancial da produção industrial, 
mas, ao mesmo tempo, por ter retirado todos os 
incentivos anteriormente concedidos à produção 
agrícola, foi a razão da ruína do campo. 

 
46 - (PUC MG/2006)  

Em 1989, o líder soviético Mikhail Gorbatchev visita a 
ilha de Cuba. Nos tempos da Perestroika, o presidente 
russo tem como meta: 
a) reaproximar o líder cubano do governo norte-

americano com o objetivo de derrubar o bloqueio   
econômico imposto à ilha caribenha. 

b) convencer Fidel Castro a abrir o regime para 
garantir o ingresso de Cuba na nova ordem mundial 
capitalista. 

c) informar ao dirigente cubano a retirada dos 
investimentos soviéticos em Cuba, devido à grave 
crise econômica em curso na URSS. 

d) integrar a URSS à nova Organização Latino 
Americana de Solidariedade patrocinada pelo 
ditador Fidel Castro. 

 
47 - (UEPB/2006)     

Em 1917 a Revolução Russa possibilitou a mudança 
radical da estrutura política, social e econômica da 
Rússia. Um novo tipo de poder baseado na “ditadura do 
proletariado” aniquilou o sistema baseado no czarismo 
autocrata de Nicolau II.  
 
Marque a alternativa que não é coerente com a 
afirmação acima: 
a) As idéias que sustentam o movimento 

revolucionário são retiradas das aspirações e 
reivindicações dos operários, camponeses e 
soldados russos, e podem ser resumidas nas 
palavras de ordem: “Pão, Terra e Paz”. 

b) Os Bolcheviques chegaram ao poder liderados por 
Lênin, Trostki e Stálin, que lá mantiveram-se 
apoiados no Conselho de Comissários do Povo e no 
Exército Vermelho.  

c) A Revolução Russa retirou a monarquia feudal do 
poder e criou um sistema de governo que 
representava os diferentes estratos da população 
russa e da burguesia da Europa Ocidental. 

d) Após a tomada do poder, Lênin lançou aquele que 
seria o lema de todo o processo de mudanças e que 
demonstrava qual classe social o conduziria: “Todo 
poder aos Sovietes!” 

e) Os Bolcheviques entendiam que a futura sociedade 
socialista teria de ter a liderança da Classe Operária, 
em uma aliança com o campesinato, que se 
encarregaria de retirar da sociedade todos os 
elementos burgueses existentes. 

 
48 - (UFRN/2006)     

A Revolução Russa implantou, no país, um regime 
inspirado nos ideais socialistas.  Stalin, à frente do 
governo do Estado a partir de 1927, adotou uma 
interpretação própria para as teorias socialistas. 
Pretendendo o desenvolvimento, em larga escala, da 
indústria e a transformação da União Soviética em 
grande potência militar, Stalin, entre outras medidas, 
decidiu-se pela: 
a) regulamentação do Estado sobre a pequena e 

média indústria alimentícia, sobre o comércio 
varejista e a agricultura, deixando a grande 
indústria nas mãos da iniciativa privada. 

b) cobrança de impostos sobre a produção agrícola, 
pela requisição de gêneros alimentícios e pela 
captação de investimentos no exterior para a 
indústria bélica. 

c) coletivização da agricultura, cujos produtos eram 
vendidos pelo Estado por altos preços, para que, 
desse modo, fosse gerado o capital necessário à 
industrialização. 

d) requisição ilimitada e arbitrária dos produtos 
agrícolas, realizada por tropas de choque, e pela 
adoção de liberdade salarial e de comércio para as 
indústrias privadas. 

 
49 - (UEG GO/2006)     

A revolução Russa causou impacto ao apresentar como 
viáveis as propostas de organização de uma sociedade 
socialista. Nessa direção, identifique duas diferenças 
entre o chamado socialismo utópico e o socialismo 
científico implantado na URSS. 

 
50 - (UFPEL RS/2006)     

“A extrema ruína, agravada pela má colheita de 1920, 
fez com que a mudança se tornasse necessária com a 
máxima urgência, diante da impossibilidade de se 
estabelecer com rapidez a grande indústria. [...] A luta 
contra a especulação deve ser transformada em luta 
contra os roubos e contra o modo de enganar a 
vigilância, o registro e o controle do Estado.  Com esse 
controle dirigiremos o capitalismo, em certo grau 
indispensável e imprescindível para nós, para a vida do 
capitalismo de Estado. [...]” 

LENIN, Sobre o imposto em espécie. 21 de abril de 1921. 



 

 
12 

www.historiaemfoco.com.br 

Revolução Russa 

12 

 
“Ao final da Guerra Civil (1918-1921), a Rússia 
encontrava-se completamente arrasada. A tarefa dos 
bolcheviques era extraordinariamente grande e 
dificilmente se conseguiria implantar o socialismo nas 
ruínas e escombros.” 

MARQUES, Adhemar Martins. História Contemporânea 
através 

de textos. 10ª Ed. São Paulo: Contexto, 2003. 
 

Os textos favorecem a compreensão do projeto de 
Lenin, que foi caracterizado pela política de 
a) estabelecer práticas de planejamento estatal no 

Primeiro Plano Qüinqüenal soviético. 
b) implantar uma economia “exclusivamente 

comunista” para vencer a crise após a Primeira 
Guerra Mundial. 

c) adotar algumas práticas capitalistas de 
planejamento estatal aplicadas na Alemanha após 
o Tratado de Versalhes. 

d) “dar um passo para trás e dois para frente” na Nova 
Política Econômica (NEP).  

e) formar o Mercado Comum do Leste Europeu, 
denominado de COMECON. 

 
51 - (UFAC/2006)     

Em relação à Revolução Russa de 1917, é errado fazer a 
seguinte afirmação: 
a) Iniciada em novembro de 1917, a Revolução 

Vermelha, liderada por Lênin, marcou a ascensão 
dos bolchevistas ao poder. 

b) Os bolcheviques pregavam que os trabalhadores 
poderiam conquistar o poder atraindo a simpatia 
política da alta burguesia. 

c) A NEP – Nova Política Econômica, introduzida por 
Lênin, em 1921, caracterizou-se por um certo 
retorno a formas econômicas capitalistas. 

d) Com a morte de Lênin, em 1924, houve uma grande 
disputa pelo poder na União Soviética entre Trotski 
e Stalin, por suas idéias divergentes em torno da 
expansão ou não da revolução. 

e) Os bolcheviques defendiam a idéia de que os 
trabalhadores somente chegariam ao poder pela 
luta revolucionária, com a formação de uma 
ditadura do proletariado. 

 
52 - (FMJ SP/2007)     

A Revolução Russa de outubro/novembro de 1917 
implantou no país um regime socialista baseado nas 
idéias marxistas de Estado proletário. No entanto, além 
da classe operária, outro grupo social participou 
ativamente da luta pela queda do governo czarista. Foi 
a) a burguesia, buscando desatrelar seu 

desenvolvimento da ajuda francesa. 
b) o campesinato, explorado e sofrendo os efeitos da 

1.ª Grande Guerra. 
c) a nobreza, contrariada com a interferência das 

potências estrangeiras no país. 

d) o clero, descontente com a influência do monge 
Rasputin nas decisões políticas. 

e) a intelectualidade, partidária da implantação do 
liberalismo econômico na Rússia. 

 
53 - (Mackenzie SP/2007)     

Sobre a Revolução Russa de 1917 e seu contexto são 
feitas as seguintes afirmações: 

 
I. Durante o governo de Lênin, institui-se a NEP (Nova 

Política Econômica), que visava reerguer a 
economia, estimulando a pequena produção 
industrial e agrícola por meio da aplicação, 
planejada pelo Estado, de algumas medidas de 
cunho capitalista. 

II. Com os planos qüinqüenais, o governo de Josef 
Stálin consolidou, em grande medida, os objetivos 
iniciais de planificação econômica e 
industrialização, simultaneamente à coletivização 
dos campos e de todos os meios de produção. 

III. Leon Trotski, opositor de Stálin, defendia o 
princípio da revolução permanente, enquanto seu 
inimigo político sustentava o do socialismo num só 
país como condição prévia à expansão 
internacional da Revolução. 

 
Assinale: 
a) se apenas I é correta. 
b) se apenas II é correta. 
c) se apenas I e II são corretas. 
d) se apenas I e III são corretas. 
e) se I, II e III são corretas. 

 
54 - (UEPB/2007)    

A Revolução Russa de 1917 marcou o início de uma nova 
era na história da sociedade, na medida em que se 
constituiu 
a) em alternativa para superar a ação das 

multinacionais. 
b) em um desafio concreto à ordem burguesa e 

capitalista. 
c) na mistificação política da ditadura dos partidos. 
d) em uma aliança bem sucedida entre a burguesia e 

o proletariado. 
e) na primeira experiência de um regime político 

autocrático. 
 
55 - (UNIMONTES MG/2007)    

Explique, em aproximadamente 5 linhas, o que foi a 
NEP, adotada na União Soviética entre 1921 e 1927. 

 
56 - (UNIMONTES MG/2007)    

Explique, em um texto de aproximadamente 6 linhas, o 
“Movimento de 1905”, na Rússia. 

 
57 - (UNESP SP/2007)    

A Rússia, madura para a revolução social, cansada de 
guerra e à beira da derrota, foi o primeiro dos regimes 
da Europa Central e Oriental a ruir sob as pressões e 
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tensões da Primeira Guerra Mundial (...) tão pronta 
estava a Rússia para a revolução social que as massas de 
Petrogrado imediatamente trataram a queda do 
czarismo como uma proclamação de liberdade, 
igualdade e democracia direta universais. O feito 
extraordinário de Lenin foi transformar essa 
incontrolável onda anárquica popular em poder 
bolchevique. 

(E. J. Hobsbawm, Era dos extremos.) 
 

A partir do texto, explique as condições estruturais que 
permitem ao autor considerar a Rússia madura para a 
revolução social. 

 
58 - (ESCS DF/2008)    

“Vocês querem que nossa pátria socialista seja 
derrotada e perca a independência? Se não querem 
isso, precisam acabar com o atraso no menor tempo 
possível e construir nossa economia socialista num 
verdadeiro ritmo bolchevique [..] Estamos cinqüenta ou 
cem anos atrás dos países desenvolvidos. Temos de 
alcançá-los em dez anos. Ou fazemos isso ou falimos.” 

(Stálin, 1931) 
 

Para superar o atraso e garantir a modernização da 
economia soviética, Stálin propunha uma economia: 
a) vinculada ao mercado internacional, visto que a 

URSS precisaria dos aportes financeiros externos 
para viabilizar a industrialização; 

b) fundamentada no livre mercado, visto que 
viabilizaria um aumento da produtividade 
industrial; 

c) centralizada e estatizada, pois viabilizaria uma 
política de industrialização em curto período de 
tempo; 

d) vinculada à tradição agro-exportadora do mundo 
rural russo; 

e) fundamentada na concepção de socialismo de 
mercado, cujo objetivo é garantir um equilíbrio 
entre livre mercado e Estado regulador. 

 
59 - (FUVEST SP/2008)    

“Há oitenta anos, a Rússia era forte por causa do 
dinamismo revolucionário do comunismo, incluindo o 
poder de atração da sua ideologia. Há quarenta anos, a 
Rússia Soviética era forte por causa do poderio do 
Exército Vermelho. Hoje, a Rússia de Putin é forte por 
causa do gás e do petróleo.” 

Timothy Garton Ash, historiador inglês, janeiro de 2007. 
Do texto, depreende-se que a Rússia 
a) manteve inalterada sua posição de grande potência 

em todo o período mencionado. 
b) recuperou, na atualidade, o seu papel de país líder 

da Europa. 
c) conheceu períodos de altos e baixos em função das 

conjunturas externas. 
d) passou de força política, a força militar e desta, a 

força econômica. 

e) conservou, sempre, a sua preeminência graças ao 
incomparável poderio militar. 

 
60 - (UERJ/2008)    

 
Viva o Exército Vermelho: verdadeiro guardião das 

conquistas de Outubro 
 

 
Construção de Kuznetsk: em ritmo bolchevique, por K. 

Vialov, 1931 
In: Sebastião do Rego BAROS 
“A Revolução de Outubro: 80 anos”. Revista estudos 

Avançados.  
São Paulo: USP, n. 32, 1998. 
 

Nos cartazes acima, identificam-se elementos 
fundamentais para a consolidação do socialismo na 
Rússia durante o período stalinista (1927-1953). 
Explique a importância do exército e do modelo de 
desenvolvimento industrial adotado para a chamada 
“segunda revolução russa”, a partir de 1930. 

 
61 - (UNICAMP SP/2008)    
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Alguns comunistas franceses encontravam conforto na 
idéia de que as atitudes de Stalin em relação aos 
opositores do regime político vigente na União Soviética 
eram tão justificadas pela necessidade quanto havia 
sido o Terror de 1793-1794, liderado por Robespierre. 
Talvez em outros países, onde a palavra Terror não 
sugerisse tão prontamente episódios de glória nacional 
e triunfo revolucionário, essa comparação entre 
Robespierre e Stalin não tenha sido feita. 

(Adaptado de Eric Hobsbawn. Ecos da Marselhesa: 
dois séculos revêem a Revolução Francesa. 
São Paulo: Companhia das Letras, 
1996, p. 67-68.) 
 

a) De acordo com o texto, o que permitiu aos 
comunistas a comparação entre os regimes de 
Robespierre e de Stalin? 

b) Quais os princípios políticos que definiam o regime 
soviético? 

 
62 - (PUC MG/2008)    

Em outubro de 1917, os bolcheviques assumiram o 
poder na Rússia. A Revolução Russa de 1917 anunciou o 
fim do capitalismo e o início do comunismo em escala 
planetária. Sobre a Revolução Russa e a consolidação do 
socialismo soviético, todas as afirmativas estão corretas, 
EXCETO: 
a) Revelou-se um movimento de caráter radical, visto 

que morreram milhares de homens defendendo 
suas posições e impondo um sacrifício à população 
russa em nome de uma revolução social. 

b) Foi um movimento de ruptura no processo do 
antigo Império Russo. A demolição quase 
instantânea do regime czarista significou uma 
mudança no destino da Rússia e da Europa. 

c) Revelou-se como um movimento perverso. A 
ascensão do comunismo demonstrou um 
socialismo com regime autoritário comparável aos 
governos totalitários da Europa. 

d) Foi um movimento isolado no processo de 
modernização da Rússia empreendido pelo Czar, 
refletiu os anseios do grupo dos camponeses pela 
coletivização da terra. 

 
63 - (UEG GO/2008)    

São Petersburgo, cidade russa fundada pelo Czar Pedro, 
o Grande, no século XVIII, teve vários nomes: 
Petrogrado (1914), Leningrado (1924) e, novamente, 
São Petersburgo, em 1991. Todas essas mudanças estão 
relacionadas a importantes acontecimentos políticos 
que marcaram a história da Rússia no século XX. 
Identifique esses acontecimentos. 

 
64 - (UEMS/2008)    

A Revolução Russa de 1917, num primeiro momento, 
constituiu–se num governo de coalizão burguês–
socialista, destoando da aspiração popular, o que 
provocou: 

a) o crescimento por toda parte do movimento 
popular, em que soldados e marinheiros 
desrespeitavam as ordens oficiais; os camponeses 
se adiantavam na Reforma Agrária sem a aprovação 
do primeiro Governo; as fábricas eram 
progressivamente ocupadas pelos comitês de 
fábrica que controlavam o emprego, o 
abastecimento e a produção. 

b) falta de aspiração do povo para a chegada dos 
bolcheviques ao poder, porque o primeiro governo 
constituído satisfazia as massas populares o 
suficiente para que não almejassem promover 
novas revoluções internas. 

c) mesmo com a chegada de Lênin ao poder não 
houve mudanças significativas, a Rússia 
permaneceu nos mesmos moldes do sistema 
czarista. 

d) acomodação das classes populares que se 
contentaram com o novo governo imposto frente a 
incapacidade de se mobilizarem e promoverem a 
tão esperada Revolução Socialista. 

e) nunca houve a chegada de fato dos comunistas ao 
poder, nem tampouco a centralização das decisões 
no Conselho dos Comissários do Povo nem a 
instauração da chamada ditadura do proletariado 
propagada por Lênin. 

 
65 - (UFMS/2008)    

Em 2007, a Revolução Russa completa 90 anos. 
Considerado um dos acontecimentos mais importantes 
do século XX, o tema continua a ser alvo de discussões e 
de polarização de opiniões. Sobre a Revolução Russa e 
alguns de seus desdobramentos no decorrer do século 
XX, assinale a alternativa correta. 
a) Um dos fatores que conduziram a Rússia à 

revolução, em 1917, foi a vitória na guerra 
russojaponesa, em 1905, que ampliou o apoio 
popular ao Czar e permitiu o encerramento das 
manifestações revolucionárias com uma violenta 
repressão aos mencheviques, conhecida como 
“Primavera Sangrenta”. 

b) As mudanças ensejadas, a partir de 1985, pelo 
programa de reformas baseado na glasnost 
(transparência) e na perestroika (reestruturação), 
contribuíram para a desagregação da União 
Soviética, possibilitando o ressurgimento de 
movimentos separatistas de caráter nacionalista 
como o da Chechênia. 

c) A implantação, por Josef Stalin, de uma política de 
planificação econômica e de coletivização de terras, 
denominada Planos Qüinqüenais, permitiu à União 
Soviética obter êxito em vários setores da 
economia, fato que, ao final da década de 1980, 
impulsionou a globalização do modelo socialista 
soviético. 

d) O desencadeamento da Revolução Russa esteve 
estreitamente ligado à recuperação da economia 
após a participação do país na Primeira Guerra 
Mundial, o que permitiu ao Czar anular as críticas 
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da oposição bolchevique e os movimentos armados 
contrários ao regime. 

e) Em 1985, ao chegar ao posto de Secretário Geral do 
PCUS, Boris Yeltsin iniciou um abrangente processo 
de reformas, fundamentado na glasnost e na 
perestroika, que permitiu a abertura da União 
Soviética aos princípios políticos da democracia 
liberal e ao capitalismo. 

 
66 - (UFU MG/2007)    

A Revista de História da Biblioteca Nacional de abril de 
2006 traz uma matéria sobre a popularidade de “líderes 
históricos” em comunidades do Orkut (site de 
relacionamentos da Internet, afiliado à empresa 
Google). Apesar de não ser uma pesquisa propriamente 
científica, que busca retratar a opinião pública sobre as 
maiores “personalidades da história”, a matéria não 
deixa de destacar sua surpresa em relação a 
comentários extraídos de comunidades devotadas a 
algumas dessas personalidades. Um desses comentários 
tido como surpreendente é: 
“Falar de Stalin é sempre uma emoção: jamais um líder 
político substituiu outro com tanta grandeza – e olhem 
que substituir Lênin era muito difícil. Só Stalin podia 
concretizar este fato. 
O ‘bicho’ era humilde e simples ao extremo. Era 
tranqüilo, sabia de cor o nome de todos os oficiais do 
exército, cumprimentava todos à sua volta. Ele jamais 
levantava a voz, não se redimia, não dizia não, não se 
aborrecia com nada, não falava palavras inúteis jamais. 
Era humilde e compreensivo”. 

Comentário “anônimo” retirado do Orkut. Citado em: “Os 
Líderes Históricos no Orkut”. 

In: Revista de História da Biblioteca Nacional, Ano 01, n. 09. 
Abril de 2006. p. 09. 

 
Em relação ao trecho e, levando em conta o contexto 
histórico do stalinismo, explique por que razão o 
comentário citado foi entendido como surpreendente. 

 
67 - (UFV MG/2008)    

Sobre a Revolução Russa, iniciada em 1917, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) a Revolução de Fevereiro permitiu a chegada dos 

Soviets ao poder. 
b) a Revolução de Outubro foi marcada pela execução 

do Czar e de sua família. 
c) a atuação do país na I Guerra Mundial aumentou os 

problemas internos, como a fome. 
d) o Comunismo de Guerra estabeleceu rígido 

controle sobre a produção e o consumo. 
 
68 - (UNIMONTES MG/2008)    

A perspectiva em longo prazo é que era problemática, 
mesmo supondo-se que o poder tomado em Petrogrado 
e Moscou pudesse ser estendido ao resto da Rússia e ali 
mantido contra a anarquia e a contrarevolução. 

O programa do próprio Lênin, de empenhar o novo 
governo do soviete (isto é, basicamente Partido 
Bolchevique) na “transformação socialista da República 
russa”, era essencialmente uma aposta na 
transformação da Revolução Russa em revolução 
mundial, ou pelo menos européia. 

(HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos:  
o breve século XXI – 1914–1991. São  
Paulo: Cia das Letras, 1995, p. 69) 
 

Segundo o pensamento expresso especificamente no 
texto acima, pode-se afirmar que 
a) Trotsky, tal como Lênin, considerava essencial a 

propagação da revolução socialista no continente 
europeu. 

b) Stálin defendia a necessidade de restringir a 
revolução bolchevique às fronteiras soviéticas, para 
garantir o seu sucesso. 

c) Lênin defendia que a retirada da Rússia da I Guerra, 
mesmo com perdas materiais consideráveis, era 
imprescindível para o sucesso da Revolução de 
1917. 

d) a consolidação da Revolução de 1917, para Lênin, 
estava condicionada à propagação do bolchevismo 
para outros países europeus. 

 
69 - (UFMT/2009)     

O campo, em 1922, colheu 50% a mais de grãos do que 
no ano anterior. A indústria de consumo dava mostras 
de recuperação, sobretudo a têxtil. Embora o volume da 
produção fosse ainda um quinto, em 1922, do que fora 
no período anterior à 1a Guerra Mundial, em relação ao 
ano anterior crescera aproximadamente 50 %. O tráfego 
ferroviário fora reativado em todo o país.  

(HECKER, A. Revolução Russa: uma história em debate.  
São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2007.) 
 

No trecho acima, o autor fala sobre a Nova Política 
Econômica (NEP), instalada por Lênin pouco tempo 
depois da tomada do poder na Rússia. Sobre a NEP, 
analise as afirmativas. 

 
I. Representou uma suavização da política econômica 

anterior, admitindo algumas manifestações 
capitalistas ou de economia mista para reorganizar 
o aparelho produtivo. 

II. Contribuiu para o surgimento de uma nova 
categoria social, os nepmen, empresários da 
iniciativa privada que colaborariam com o governo 
bolchevique e dispostos a uma adaptação ao 
comunismo. 

III. Expressou o rompimento definitivo da Rússia com o 
sistema capitalista e uma forte guinada ao 
comunismo socialista. 

IV. Significou melhoria nas condições do trabalhador 
industrial: aumento salarial e diminuição da jornada 
de trabalho. 

 
Estão corretas as afirmativas 



 

 
16 

www.historiaemfoco.com.br 

Revolução Russa 

16 

 
a) I e IV, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
e) I e II, apenas. 

 
70 - (UFRJ/2009)     

“Como a Revolução Francesa, em fins do século XVIII e 
começo do século XIX, as Revoluções Russas que levaram 
à fundação da URSS modificaram a face do mundo. Para 
muitos deram início ao século XX. Seja qual for nossa 
opinião a respeito, é inegável que imprimiram sua marca 
a um século que só terminou com o desaparecimento 
dos resultados criados por elas”. 
(REIS FILHO, Daniel Aarão. As revoluções russas.  
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 37) 

 
a) Identifique duas medidas adotadas pelos 

bolcheviques entre 1917 e a criação da União 
Soviética (1922). 

b) Explique uma questão de ordem interna à União 
Soviética que contribuiu para o seu fim em 1991. 

 
71 - (UFT TO/2009)     

Em 1921, a Rússia conhece a mais terrível fome da sua 
História: “(...) há vários meses, 9/10 da população não 
come mais pão. Primeiro, misturaram o que restava de 
farinha com todo tipo de ervas, depois comeram as 
ervas puras e depois, quando não restava mais nada, 
cozinharam e engoliram argila. (...) A cada dia, até a 
colheita, aumentará o âmbito das províncias e distritos 
onde não subsiste absolutamente mais nada que um ser 
humano possa comer”  
(PASCAL, Pierre, Meu estado da alma. Meu diário  
da Rússia, tomo III, 1922-1926. L’Age d’Homme, 
Lausanne, 
 1982. apud. SALOMONI, Antonella. Lênin e a  
Revolução Russa. São Paulo: Ática, 1997, p. 133). 

 
Sobre a crise do regime soviético é INCORRETO afirmar: 

 
a) Diante da degradação da economia agrícola, 

devastada pelo conflito bélico, Lênin impõe o 
abandono do comunismo de guerra e a passagem 
para a fase de desenvolvimento da chamada Nova 
Política Econômica (NEP). 

b) Na primavera de 1921, enquanto a degradação da 
produção agrícola, devastada pela guerra, e as 
magras colheitas repercutiam de forma drástica na 
economia da Rússia, em contrapartida, assiste-se a 
recuperação de seu parque industrial e sistema de 
transporte e prosperidade na zona rural. 

c) Na cúpula do partido comunista havia a consciência 
de uma “contra-revolução camponesa”; os 
dirigentes procuram tirar lições do episódio de 
Kronstadt e inquietam-se com o esgotamento dos 
operários. Ocorrendo um recuo econômico, que 

significou, acima de tudo, abandonar o 
“comunismo de guerra”. 

d) No mesmo momento em que o general 
Tukatchevski marcha sobre Kronstadt, abre-se em 
Moscou o Décimo Congresso do Partido Comunista. 
Apelando para o fim do ‘estado de urgência’, Lênin 
impõe a passagem para a Nova Política Econômica 
(NEP). 

 
72 - (UFLA MG/2009)    

Analise o trecho da Música de “Deus lhe pague”, de 
Chico Buarque de Holanda. 

 
Estrofe I 
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir 
A certidão pra nascer, e a concessão pra sorrir 
Por me deixar respirar, por me deixar existir 
Deus lhe pague! 
... 
 
Estrofe II 
Pela fumaça, desgraça, que a gente tem que cair 
Pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir 
E pelas moscas‐bicheiras pra nos beijar e cobrir 
E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir 
(Fonte: http//vagalume.uol.com.br/Chico‐

buarque/deus‐lhe‐pague.html) 
 
Os apelos e comparações expressos na poesia de Chico 
Buarque aplicam‐se também à Revolução Russa de 
1917. Nesse sentido, são corretos os seguintes 
argumentos, EXCETO: 
 
a) A estrofe I: retrata o lamento do campesinato, que 

era a maior parte da população russa, ao czar, que 
governava de forma autoritária e teocrática. 

b) A estrofe II: retrata a situação do operariado russo, 
que vivia de forma miserável nos centros urbanos, 
como Kiev, Minsk e Petrogrado. 

c) A estrofe II: retrata a situação vivida pelos soviets 
operários e camponeses que formavam o partido 
dos mencheviques e objetivavam tirar a Rússia da 
1ª Grande Guerra Mundial. 

d) As estrofes I e II: representam os lamentos dos 
camponeses e operários que compunham o partido 
Bolchevique, que objetivavam “paz, terra e pão”. 

 
73 - (UFS/2009)    

Entre as conseqüências da Revolução Russa para a 
história do século XX, pode-se considerar 
 
00. o reforço do poder do Vaticano na Europa Oriental 

e na Ásia, pois a Igreja Católica era anti-capitalista e 
favorável a uma sociedade igualitária. 

01. a implantação de regimes totalitários, de tipo 
soviético, em vários países das Américas, como 
Bolívia, Paraguai, México e Cuba. 

02. o apoio da burguesia a regimes fascistas em vários 
países da Europa, como a Itália e Alemanha, com 
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medo das revoluções socialistas inspiradas no 
exemplo russo. 

03. a divisão do mundo em duas grandes zonas de 
influência - capitalista liberal e socialista soviética 

 após a II Guerra Mundial. 
04. a volta de monarquias inspiradas no Antigo Regime, 

apoiadas pelas burguesias européias, temerosas da 
expansão dos ideais revolucionários. 

 
74 - (UEM PR/2009)    

No final do século XVIII, por meio da Revolução 
Francesa, chegou ao fim o chamado Antigo Regime na 
França. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
 
01. Na sociedade do Antigo Regime, os privilégios 

sociais eram juridicamente justificados. Naquela 
sociedade, a Nobreza e o Clero eram isentos de 
pagamentos de impostos. 

02. O chamado Terceiro Estado era composto pela 
maioria esmagadora da população e tinha uma 
composição heterogênea. Dele faziam parte 
grandes banqueiros, comerciantes, trabalhadores 
urbanos e camponeses. 

04. As ideias iluministas, que se desenvolveram na 
França no século XVIII, baseadas nos ideais de 
liberdade e de igualdade, faziam uma consistente 
crítica ao Antigo Regime. 

08. Durante a Assembleia Nacional constituinte, foi 
elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão e abolidos os privilégios feudais. 

16. A eleição direta de Napoleão Bonaparte para a 
presidência da república significou a consolidação 
da democracia na França no século XVIII. 

 
75 - (UESPI/2010)    

Para que a Revolução Russa de 1917 chegasse à vitória 
foi decisiva a participação dos bolcheviques no poder. 
Com os bolcheviques na direção dos governos, foram 
feitas mudanças na sociedade. Na sua relação com os 
anarquistas, os bolcheviques: 

 
a) aumentaram sua força política, efetivando planos 

de ação socializantes aceitos pela maioria da 
população urbana. 

b) mostraram as estratégias políticas dos 
desfavorecidos contra as desigualdades criadas 
pelos capitalismo ocidental. 

c) construíram articulações com outros países da 
Europa e da América do Sul, com a finalidade de 
divulgar os princípios comunistas. 

d) mantiveram tensões, com divergências na forma de 
pensar a Revolução, agindo com violência e falta de 
diálogo político. 

e) conseguiram formar um exército para combater a 
burguesia conservadora e legitimar um parlamento 
popular. 

 
76 - (UFJF MG/2009)    

Leia os versos a seguir. Eles fazem parte do Hino 
Nacional da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) adotado em 1944. 

 
 A grande mãe Rússia consolidou para sempre 
 A união indestrutível das repúblicas livres. 
 Viva a criada pela vontade dos povos, 
 Única, poderosa União Soviética. 

  
 Formamos o nosso exército nas batalhas, 
 Varreremos os infames inimigos do caminho! 
 Nas batalhas, decidimos o destino das gerações, 
 Levaremos nossa Pátria para a glória ! 

 
Sobre o processo histórico soviético durante o século 
XX, é INCORRETO afirmar que: 

 
a) nos anos 20, apesar da adoção dos princípios 

socialistas, a Nova Política Econômica (NEP) teve 
como lema “...voltar um passo atrás, para depois 
avançar dois passos à frente” com a retomada de 
algumas práticas capitalistas. 

b) nos anos 30, a falta de planejamento econômico 
estratégico contribuiu para que a economia 
soviética fosse uma das mais afetadas pelas 
repercussões da crise de 1929. 

c) nos anos 40, as lideranças políticas soviéticas 
procuraram reforçar a idéia de grandeza da URSS 
e a importância da unidade entre as repúblicas 
que a compunham. 

d) nos anos 50, a URSS ampliou sua área de 
influência sobre o leste do continente europeu 
através de alianças como o Pacto de Varsóvia, que 
apresentava uma natureza militar. 

e) nos anos 60, a URSS buscou demonstrar sua 
superioridade tecnológica, investindo, por 
exemplo, na corrida espacial, o que permitiu o 
lançamento do 1º homem ao espaço 

 
77 - (UFT TO/2010)    

Entre abril e outubro de 1917, os bolcheviques haviam 
julgado indissociáveis a revolução russa, o fim da guerra 
seguido por uma paz democrática e revolução 
proletária pela Europa, sendo que as três coisas fariam 
parte de um mesmo e único processo. O Decreto sobre 
a paz (26 de outubro de 1917) é, assim, o primeiro ato 
de política externa do governo dos soldados, operários 
e camponeses. 
SALOMONI, Antonella. Lênin e a Revolução Russa: 
século XX.  
São Paulo: Ática, 1997, p. 45.  

 
Com base no texto, é CORRETO afirmar que:  

 
a) A paz, a terra e o controle operário revelam o 

interesse de soldados, operários e camponeses, 
mas não se pode entendê-los como parte de um 
mesmo processo.  
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b) O Decreto sobre a paz sobrepunha os interesses 
dos soldados aos dos camponeses e operários.  

c) O processo revolucionário russo estava ancorado 
na indissociabilidade entre os interesses dos 
soldados, operários e camponeses.  

d) A paz democrática e a extensão da revolução 
russa pela Europa eram indissociáveis, mas 
prejudiciais aos camponeses.  

e) Os interesses dos soldados, operários e 
camponeses não foram compreendidos pelos 
bolcheviques como parte de um único processo, 
apesar da junção desses interesses serem 
essenciais para a continuidade do processo 
revolucionário russo. 

 
78 - (UNESP SP/2010)    

Discorra sobre a experiência socialista iniciada na 
Europa no período entre as duas Guerras Mundiais. 

 
79 - (UNESP SP/2010)    

A Revolução Russa é o acontecimento mais importante 
da Guerra Mundial. 
(Rosa Luxemburgo. A revolução russa. Lisboa: Ulmeiro, 
1975.) 

 
A frase de Rosa Luxemburgo, polonesa então radicada 
na Alemanha, associa diretamente a ocorrência da 
Revolução Russa com a Primeira Guerra Mundial. 

 
Indique e analise possíveis vínculos entre os dois 
processos, destacando os efeitos da Guerra na vida 
interna da Rússia. 

 
80 - (FATEC SP/2011)    

A Revolução de Fevereiro de 1917 derrubou Nicolau II 
e estabeleceu a República da Duma. Era o fim do 
regime czarista. Essa primeira fase da Revolução Russa 
teve, como uma de suas características, 

 
a) a formação da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) que tinha como tarefa construir 
o socialismo no mundo. 

b) a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk com a 
Alemanha, pelo qual a Rússia entregava aos 
alemães a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a 
Finlândia, a Polônia e a Ucrânia. 

c) a crença no avanço do capitalismo na Rússia e da 
empresa privada como fonte do progresso 
econômico. 

d) a criação do Politburo (birô político), um pequeno 
grupo de dirigentes, nascido no interior do Comitê 
Central, que determinava as políticas a serem 
adotadas no novo regime. 

e) a revolução permanente, inspirada nos ideais 
trotskistas de expansão imediata dos ideais 
revolucionários para outros povos. 

 
81 - (FGV/2011)    

Com a NEP (Nova Política Econômica) o comércio 
interno foi liberado, permitiu-se o funcionamento de 
pequenas e médias empresas privadas, estimularam-se 
os investimentos estrangeiros, instituiu-se o 
pagamento de horas extras e de prêmios aos 
trabalhadores e criou-se o imposto sobre propriedades 
urbanas. 

(Paulo Sandroni. Dicionário de economia, 1985.) 
 

Durante a Revolução Russa, a NEP foi aplicada no 
contexto 

 
a) do fim da guerra civil (1918-1921), devido à 

destruição da economia nacional e às tensões pela 
aplicação do chamado comunismo de guerra. 

b) da tomada do poder pelos bolcheviques, em 
outubro de 1917, pois a economia russa crescia 
em função da Primeira Guerra. 

c) do fracasso dos planos quinquenais, que geraram 
a estagnação da economia soviética a partir de 
1930. 

d) da revolução de fevereiro de 1917, pois os 
mencheviques apostaram na reestruturação da 
economia russa por meio das grandes obras de 
infraestrutura. 

e) da morte de Lênin e da ascensão de Stalin, que 
estabeleceu um rígido e eficaz controle sobre as 
atividades produtivas. 

 
82 - (UEG GO/2011)    

No século XVI, Nicolau Maquiavel produziu uma 
separação entre a política e a moral. Para o pensador 
florentino importava mais a conquista e a manutenção 
do poder que os meios usados para essa finalidade. Ao 
longo da história, inúmeros políticos colocaram em 
prática os ideais de Maquiavel. Um exemplo desse tipo 
de prática política é o 

 
a) jansenismo. 
b) stalinismo. 
c) bovarismo. 
d) dadaísmo. 

 
83 - (UFAL/2011)    

A Revolução Russa de 1917 é considerada um dos 
episódios mais importantes da história do século XX. 
Também reconhecida como Revolução Socialista Russa, 
ela exerceu considerável influência na vida de centenas 
de milhões de seres humanos. Sobre esse tema, analise 
as afirmações a seguir. 

 
1) O cenário desolador composto na Rússia após sua 

desastrosa participação na Primeira Guerra 
Mundial emoldurou o quadro da Revolução de 
1917. 

2) A disputa entre russos e japoneses pela posse dos 
territórios da Coréia e da Manchúria constituiu 
uma das motivações imediatas para se deflagrar a 
Revolução. 
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3) Os partidos de esquerda que se encontravam na 
clandestinidade ressurgiram na conjuntura 
revolucionária, fazendo eco às exigências de 
derrubada da monarquia russa. 

4) Os Bolcheviques liderados por Lênin preferiam 
adotar estratégias de negociação, mas foram 
vencidos pelo bloco liderado por Trotski. 

5) Os soldados russos encarregados de conter os 
movimentos grevistas aderiram a eles, 
desobedecendo às ordens dos generais czaristas. 

 
Estão corretas apenas: 

 
a) 1, 2 e 3 
b) 1, 3 e 4 
c) 1, 4 e 5 
d) 1, 3 e 5 
e) 2, 4 e 5 

 
84 - (UNESP SP/2011)    

Os operários das fábricas e das usinas, assim como as 
tropas rebeldes, devem escolher sem demora seus 
representantes ao governo revolucionário provisório, 
que deve ser constituído sob a guarda do povo 
revolucionário amotinado e do exército. 

(Manifesto de 27 de fevereiro de 1917, in Marc Ferro. 
A Revolução Russa de 1917, 1974.) 
 

O manifesto, lançado em meio às tensões de 1917 na 
Rússia, revela a posição dos 

 
a) czaristas, que buscavam organizar a luta pela 

retomada do poder. 
b) bolcheviques, que chamavam os operários a se 

mobilizarem nos sovietes. 
c) social-democratas, que pretendiam controlar o 

governo provisório. 
d) mencheviques, que defendiam o caráter 

democrático do novo governo. 
e) militares, que tentavam controlar a revolta 

popular. 
 
85 - (UNIFOR CE/2011)    

As origens filosóficas do stalinismo tentam demonstrar 
que, para além da prática política, o stalinismo é 

 
a) um conjunto de visões teóricas e um método de 

pensamento que desnaturaram durante décadas 
o sentido original do comunismo. 

b) um conjunto de visões teóricas e um método de 
pensamento que desnaturaram durante décadas 
o sentido original do socialismo. 

c) um conjunto de visões práticas e um método de 
pensamento que desnaturaram durante décadas 
o sentido original do autoritarismo. 

d) um conjunto de visões práticas e um método de 
ensino que desnaturaram durante décadas o 
sentido original do comunismo. 

e) um conjunto de visões teóricas e um método de 
aprendizagem que desnaturaram durante 
décadas o sentido original do socialismo. 

 
86 - (UNICAMP SP/2011)    

Existem épocas em que os acontecimentos 
concentrados num curto período de tempo são 
imediatamente vistos como históricos. A Revolução 
Francesa e 1917 foram ocasiões desse tipo, e também 
1989. Aqueles que acreditavam que a Revolução Russa 
havia sido a porta para o futuro da história mundial 
estavam errados. E quando sua hora chegou, todos se 
deram conta disso. Nem mesmo os mais frios ideólogos 
da guerra fria esperavam a desintegração quase sem 
resistência verificada em 1989. (Adaptado de Eric 
Hobsbawm, “1989 – O que sobrou para os vitoriosos”. 
Folha de São Paulo, 12/11/1990, p. A-2.) 

 
a) No contexto entre as duas guerras mundiais, quais 

seriam as razões para a Revolução Russa ter 
simbolizado uma porta para o futuro? 

b) Identifique dois fatores que levaram à derrocada 
dos regimes socialistas da Europa após 1989. 

 
87 - (UNICAMP SP/2012)    

A Primeira Guerra Mundial abalou profundamente 
todos os povos envolvidos, e as revoluções de 1917-
1918 foram, acima de tudo, revoltas contra aquele 
holocausto sem precedentes, principalmente nos 
países do lado que estava perdendo. Mas em certas 
áreas da Europa, e em nenhuma outra mais que na 
Rússia, foram mais que isso: foram revoluções sociais, 
rejeições populares do Estado, das classes dominantes 
e do status quo.  

(Adaptado de Eric Hobsbawm, Sobre História. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, p. 262-263.)  

 
a) Relacione a Primeira Guerra Mundial e a situação 

da Rússia na época.  
b) Cite e explique um princípio da Revolução Russa 

de 1917. 
 
88 - (UEFS BA/2012)    

Caracterizou a composição político-ideológica da URSS 
(União Soviética), no período compreendido entre o 
stalinismo e a dissolução da própria URSS, 

 
a) o investimento maciço em propaganda externa. 
b) o culto à personalidade, associado à centralização 

burocrática. 
c) a representatividade das repúblicas socialistas, 

associadas no alto comando da URSS. 
d) a doutrina do isolamento e da autossuficiência, 

representada pela expressão “Cortina de Ferro”. 
e) o pluripartidarismo como expressão das 

diferentes correntes de interpretação do 
marxismo existentes no país. 

 
89 - (UPE/2013)    
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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 num 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. 

 
90 - (UNISA SP/2013)    

1. Fica abolida a propriedade privada da terra, sem 
qualquer indenização. 

2. Todas as grandes propriedades territoriais, todas 
as terras pertencentes à Coroa, às ordens 
religiosas, à Igreja, compreendendo o gado, o 
material agrícola e os edifícios com todas as suas 
dependências, ficam à disposição dos comitês 
distritais agrários e de camponeses até a reunião 
da Assembleia Constituinte. 

(John Reed. Dez dias que abalaram o mundo, 2002.) 
 

O texto faz referência 
 

a) aos decretos nazistas de expropriação dos bens da 
população judaico-alemã no final da década de 
1930. 

b) às propostas do presidente Roosevelt para 
combater a Grande Depressão causada pela crise 
de 1929. 

c) às medidas adotadas pelo partido bolchevique 
após a tomada do poder na Rússia em 1917. 

d) à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
elaborada durante a Revolução Francesa de 1789. 

e) às Reformas de Base propostas pelo presidente 
João Goulart em seu comício realizado em março 
de 1964. 

 
91 - (UFPE/2013)    

Último representante do regime absolutista na Europa, 
a Rússia vivenciou, no início do século XX, um processo 
revolucionário que destituiu o czarismo e instalou o 
governo socialista. Sobre a Revolução Russa de 1917, 
analise as seguintes proposições.  

 
00. Em princípios do ano de 1917, a Rússia dos czares 

vivenciava uma grave crise socioeconômica, com 
flagrante empobrecimento da população, 
deserção de soldados e greves.  

01. A desastrosa participação da Rússia na I Guerra 
Mundial agravou a crise política, que levou à 
abdicação compulsória do czar e à instalação de 
um governo provisório liderado pela “Duma”.  

02. Com a subida de Lenin ao poder, formou-se a 
denominada República Soviética Russa, em cujo 
governo foram estatizados bancos, fábricas, 
estradas de ferro, entre outros.  

03. A vitoriosa campanha russa na I Guerra Mundial 
garantiu a esse país a recuperação econômica, por 
retomar as minas da Alsácia-Lorena, e a 
estabilidade política, com a instalação do regime 
de governo socialista.  

04. Com a implantação do governo stalinista, a Rússia 
aproximou-se das demais nações europeias, 
fortalecendo os laços comerciais e estabelecendo 
alianças políticas. 

 
92 - (UNESP SP/2013)    

O Governo Provisório foi deposto; a maioria de seus 
membros está presa. O poder soviético proporá uma 
paz democrática imediata a todas as nações. Ele 
procederá à entrega aos comitês camponeses dos bens 
dos grandes proprietários, da Coroa e da Igreja... Ele 
estabelecerá o controle operário sobre a produção, 
garantirá a convocação da Assembleia Constituinte 
para a data marcada... garantirá a todas as 
nacionalidades que vivem na Rússia o direito absoluto 
de disporem de si mesmas. 
O Congresso decide que o exercício de todo o poder nas 
províncias é transferido para os Soviets dos deputados 
operários, camponeses e soldados, que terão de 
assegurar uma disciplina revolucionária perfeita. O 
Congresso dos Soviets está persuadido de que o exército 
revolucionário saberá defender a Revolução contra os 
ataques imperialistas. 

 
(Proclamação do Congresso dos Soviets, outubro de 1917. 

Apud Marc Ferro. A Revolução Russa de 1917, 1974.) 
 

O documento, divulgado em outubro de 1917, 
relaciona diversas decisões do novo governo russo. 
Quais eram as principais diferenças políticas e sociais 
entre o governo que se iniciava (Congresso dos Soviets) 
e o que se encerrava (Governo Provisório)? Cite uma 
das realizações do novo governo, explicando o contexto 
em que se deu. 

 
93 - (UNIRG TO/2012)    

Havia uma verdadeira febre de conhecer e discutir. 
Foram abolidas a censura e a pena de morte, os 
partidos tiveram, pelo menos nos primeiros meses, 
ampla liberdade de propaganda e agitação. Os presos 
políticos foram libertados e os exilados começaram a 
retornar. 

Adaptado de VALLADARES, Eduardo; BERBEL, Márcia. 
 Revoluções do século XX. São Paulo: Scipione, 1994. 
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A conjuntura destacada no texto, emblematizada na 
frase "Paz, Pão e Terra", refere-se à: 

 
a) Revolução Cubana.  
b) Revolução Mexicana.  
c) Revolução Russa.  
d) Revolução Inglesa.  

 
94 - (UDESC SC/2012)    

Sobre a Revolução Russa, é correto afirmar. 
 

a) A União Soviética, criada pós-revolução, foi 
esfacelada logo na sequência, quando as forças 
alemãs invadiram Moscou durante a segunda 
guerra. 

b) A Revolução foi promovida colocando-se contrária 
à formação da União Soviética proposta pelo Czar 
Russo. 

c) Os russos, por estarem fora da Primeira Guerra, 
tiveram tranquilidade e paz social para instaurar 
um Estado Socialista. 

d) A Revolução Russa foi fundante quanto à 
experiência histórica de um Estado Socialista no 
século XX. 

e) O governo revolucionário priorizou a livre 
iniciativa e a propriedade privada. 

 
95 - (PUC RJ/2013)    

O cartaz abaixo foi usado como propaganda do governo 
bolchevique. O texto que o acompanha diz: 

 
“Camarada Lenin limpa a terra do mal”. 

 
 

a) Explique por que as figuras “varridas” eram 
consideradas inimigas dos bolcheviques. 

b) Cite uma medida do governo Lenin, apos a 
revolução de outubro de 1917. 

 
96 - (UNIMONTES MG/2013)    

A primeira fase da Revolução Russa iniciou-se com a 
abdicação forçada do Czar, em março de 1917, 
encerrando-se em novembro do mesmo ano, e foi 
marcada pelo/pela 

 

a) estabelecimento de um governo socialista. 
b) estabelecimento de uma ditadura proletária. 
c) implantação de uma monarquia constitucional. 
d) implantação de uma democracia liberal burguesa. 

 
97 - (FPS PE/2014)    

 
 
A Revolução de 1917 abalou o capitalismo e prometeu 
mudanças radicais na economia. Parecia que as ideias 
de Marx conseguiriam se efetivar. A trajetória da 
Revolução de 1917 foi marcada pela:  

 
a) falta de experiência dos seus dirigentes que não 

se afirmaram na política, mantendo o 
autoritarismo dos czares.  

b) concentração de poderes na economia e pela 
democracia parlamentar, importante para o 
socialismo.  

c) transformação na agricultura e na forma de 
governar, com a socialização radical dos lucros e 
do poder.  

d) mudança na educação, que promoveu articulação 
importante para o surgimento das invenções 
científicas.  

e) presença do debate político que inibiu o 
autoritarismo e derrubou os vestígios feudais. 

 
98 - (FM Petrópolis RJ/2014)    

Em 1921 o país estava em ruínas. No inverno de 1921-
1922, houve uma grande fome que, com as epidemias, 
matou cerca de cinco milhões de pessoas. As revoltas 
locais, as greves, a insurreição revolucionária do 
Kronstadt configuravam um quadro de 
descontentamento generalizado. 

REIS FILHO, Daniel Aarão. As revoluções russas e  
o socialismo soviético. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 
p. 77. 

 
A situação socioeconômica da Rússia no início da 
década de 1920, resumida no texto, foi causada, dentre 
outros motivos, pelo 

 
a) fim das restrições ao comércio externo 
b) isolamento internacional do país 
c) aperfeiçoamento do regime czarista 
d) conflito militar contra Hitler 
e) extermínio dos kulaks 

 
99 - (UDESC SC/2014)    

Leia o documento abaixo:  
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“Um terço do país se encontra submetido a um regime 
de vigilância especial, isto é, fora da lei. As forças 
policiais, sejam visíveis ou secretas, aumentam dia a 
dia. Nas prisões e nas colônias penais, além das 
centenas de milhares de criminosos comuns, há uma 
enorme quantidade de condenados políticos, e agora 
ali se encontram até mesmo os operários. [...] As 
perseguições religiosas nunca foram tão frequentes 
nem tão cruéis. Em todas as cidades e centros 
industriais, agrupam-se tropas enviadas, de armas nas 
mãos, contra o povo. [...] Apesar do orçamento do 
Estado, que aumenta de maneira desmesurada [...], 
essa intensa e terrível atividade do governo acentua de 
ano a ano o empobrecimento da população agrícola, 
isto é, os cem milhões de homens sobre os quais 
repousa a potência da Rússia. Por esta razão, a fome 
agora é um fenômeno normal. O descontentamento 
geral de todos os grupos sociais e sua hostilidade para 
com o governo também são um fenômeno normal.” 
Carta do escritor Leon Tolstoi ao czar Nicolau II, 16 de 
janeiro de 1902. In: SALOMONI, Antonella. Lênin e a 
Revolução Russa. 2. ed. São Paulo: Ática, 1997. p. 16-
17. 

 
Analise as proposições considerando as informações da 
carta acima e o contexto histórico da Rússia, no início 
do século XX.  

 
I. Leon Tolstoi, em sua carta, está criticando o 

governo do Czar russo devido às perseguições 
políticas e religiosas e por causa da pobreza, na 
qual viviam milhões de pessoas na Rússia.  

II. Apesar do crescimento industrial e urbano, 
ocorrido no final do século XIX e início do século 
XX, a maioria da população russa vivia em 
condições miseráveis no campo, uma vez que 
muitos camponeses não eram proprietários das 
terras nas quais trabalhavam.  

III. O governo da Rússia, neste período, era uma 
monarquia absolutista, governado pelo Czar. Este 
tipo de governo é caracterizado pela divisão 
igualitária do poder entre o monarca e os 
representantes eleitos pelo povo.  

IV. Nas duas primeiras décadas do século XX, na 
Rússia, ocorreram inúmeras revoltas populares, 
entre as quais a que ficou conhecida como 
Domingo Sangrento, que ocorreu em janeiro de 
1905, quando centenas de pessoas foram mortas, 
durante uma manifestação que reivindicava 
direito à greve, melhores condições de vida e 
convocação de uma Assembleia Constituinte.  

 
Assinale a alternativa correta.  

 
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.  

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
 
100 - (UNESP SP/2014)    

No final da primavera de 1921, um grande artigo de 
Lenin define o que será a NEP [Nova política 
econômica]: supressão das requisições, impostos em 
gêneros (para os camponeses); liberdade de comércio; 
liberdade de produção artesanal; concessões aos 
capitalistas estrangeiros; liberdade de empresa – é 
verdade que restrita – para os cidadãos soviéticos. [...] 
Ao mesmo tempo, recusa qualquer liberdade política ao 
país: “Os mencheviques continuarão presos”, e anuncia 
uma depuração do partido, dirigida contra os 
revolucionários oriundos de outros partidos, isto é, não 
imbuídos da mentalidade bolchevique. 

(Victor Serge. Memórias de um revolucionário, 1987.) 
 

O texto identifica duas características do processo de 
constituição da União Soviética: 

 
a) a reconciliação entre as principais facções social-

democratas e a implantação de um sistema 
político que atribuía todo poder aos sovietes de 
soldados, operários e camponeses. 

b) o reconhecimento do fracasso político e social dos 
ideais comunistas e o restabelecimento do 
capitalismo liberal como modo de produção 
hegemônico no país. 

c) a estatização das empresas e dos capitais 
estrangeiros investidos no país e a nacionalização 
de todos os meios de produção, com a 
implantação do chamado comunismo de guerra. 

d) a aguda centralização do poder nas mãos do 
partido governante e o restabelecimento 
temporário de algumas práticas capitalistas, que 
visavam à aceleração do crescimento econômico 
do país. 

e) o fim da participação russa na Guerra Mundial, 
defendida pelas principais lideranças do Exército 
Vermelho, e a legalização de todos os partidos 
socialistas. 

 
101 - (UNICAMP SP/2014)    

O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética 
contra o capitalismo ocidental, durante o período da 
Guerra Fria. O texto diz: “Duas infâncias. Na URSS 
(parte superior) crianças são apoiadas pelo amor da 
nação! Nos países capitalistas (figura inferior), milhões 
de crianças vivem sem comida ou abrigo.” 
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a) Como o cartaz descreve a sociedade capitalista 
ocidental? 

b) Cite dois conflitos bélicos do período da Guerra 
Fria. 

 
102 - (PUC GO/2014)    

O poeta escreveu: “Eu sei que ao longe na praça. / 
Ferve a onda popular [...]”, o que nos faz lembrar os 
grandes movimentos revolucionários, a exemplo da 
Revolução Francesa. Um aspecto diferencial das 
revoluções ocorridas no século XX foi o seu caráter 
ideológico, com projetos de superação do sistema 
capitalista. O primeiro movimento vitorioso assim 
caracterizado ocorreu na Rússia, em 1917. Sobre ele é 
correto afirmar que (marque a alternativa correta): 

 
a) o Partido Liberal, burguês, com medo das greves 

e da violência popular, uniu-se ao Partido 
Comunista e passou a apoiar as propostas de 
Lenin, Stalin e Trotski na construção de uma 
ditadura comunista na Rússia. 

b) o czar buscou apoio nos mencheviques, que 
defendiam uma democracia centralizada, mas no 
último momento esse grupo passou a apoiar os 
bolcheviques. A união dos dois grandes partidos 
russos conseguiu derrubar o poder imperial e 
implantar o comunismo. 

c) os comunistas apoiaram, inicialmente, o 
movimento liberal burguês que derrubou o czar. 
Apoiados no poder dos sovietes, eles 
conseguiram, somente após alguns meses de 
lutas, construir uma revolução socialista vitoriosa. 

d) os sovietes dos operários ganharam grande poder 
nas greves que ocorriam desde 1905, 
incorporando em suas reivindicações uma 
proposta radical de comunismo que desprezava 
os partidos. Foi essa visão que levou à derrubada 
do czar e implantou um sistema representativo 
liberal sob a presidência de Vladimir Lenin. 

 
103 - (UFPR/2015)    

O lema dos bolcheviques a partir de abril de 1917 era 
“Paz, Pão e Terra”, conhecido também como Teses de 
Abril. Assinale a alternativa que identifica e justifica 

corretamente qual entre as palavras do lema tem 
correspondência direta com os acontecimentos da 
Primeira Guerra Mundial.  

 
a) A palavra é “Paz”, pois reivindicava que a Rússia 

conduzisse o Tratado de Versalhes, e retirasse 
vantagens dos países perdedores.  

b) A palavra é “Terra”, pois reivindicava que a Rússia 
fizesse reforma agrária nas terras conquistadas 
durante o conflito.  

c) A palavra é “Terra”, pois reivindicava que a Rússia 
anexasse territórios para a constituição da União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

d) A palavra é “Paz”, pois reivindicava que a Rússia 
se retirasse imediatamente da guerra, para livrar 
sua população do sofrimento e iniciar uma nova 
ordem socialista.  

e) A palavra é “Pão”, pois reivindicava que a Rússia 
se retirasse da guerra para cessar o 
desabastecimento que ocorreu no país após a 
invasão alemã. 

 
104 - (UFAM/2015)    

Segundo o historiador Marc Ferro, o andamento 
moderado da Revolução Russa em que burgueses e 
operários pareciam estabelecer seus respectivos 
projetos para o futuro, encontrou um obstáculo com a 
volta de Lênin de seu exílio na Suíça. Com a chegada a 
Petrogrado de Lênin e os outros Bolcheviques exilados, 
a Revolução seguiria então um novo curso: mais 
intransigente no sentido da defesa exclusiva dos 
interesses do proletariado, fora de qualquer mistura 
com os interesses burgueses. Com as “Teses de Abril”, 
ficou declarada a incompatibilidade da causa da 
revolução socialista com o prosseguimento da guerra, 
com o governo provisório e com a república 
parlamentar. Quais as principais medidas anunciadas 
para esse novo momento revolucionário? 

 
I. Expropriação das terras da Igreja, da coroa e da 

aristocracia e sua distribuição para os camponeses 
por meio de Comitês Agrários. 

II. Nacionalização dos bancos e investimentos 
estrangeiros no país. 

III. Controle das fábricas pelos operários. 
IV. Organização do Exército Vermelho, dirigido por 

Leon Trotsky. 
V. Proposta de paz imediata aceita prontamente 

pela Inglaterra e pela França culminando com a 
assinatura do Tratado de Paz de Brest- Litovisky. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as proposições I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I, II, III e V estão corretas. 
c) Somente as proposições II, III, IV e V estão 

corretas. 
d) Todas as proposições estão corretas. 
e) Todas as proposições estão erradas. 
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105 - (UNESP SP/2015)    

A influência e o domínio do povo pelo “partido”, isto é, 
por alguns recém-chegados (os ideólogos comunistas 
procedem dos centros urbanos), já destruiu a influência 
e a energia construtiva desta promissora instituição 
que eram os sovietes. No momento atual, são os 
comitês do partido e não os sovietes que governam a 
Rússia. E sua organização padece de todos os defeitos 
da organização burocrática. 

(Piotr Kropotkin. “Carta a Lênin (04.03.1920)”. Textos 
escolhidos, 1987.) 

 
As críticas do anarquista Kropotkin a Lênin, presentes 
nessa carta de 1920, indicam a sua 

 
a) crença de que o partido bolchevique consiga 

reconhecer o poder supremo dos sovietes e 
extinguir a injustiça social, a hegemonia burguesa 
e o autoritarismo. 

b) insatisfação em relação à diminuição da influência 
das associações de soldados e trabalhadores e ao 
aumento da influência política das lideranças 
bolcheviques. 

c) disposição de anular a influência dos sovietes, 
para que o Estado russo seja eliminado e se instale 
uma nova organização política, baseada na 
supressão de toda forma de poder. 

d) avaliação de que o partido social-democrata se 
tornou, após a Revolução de Outubro de 1917, o 
único grupo político capaz de conter as 
manifestações sociais e reestruturar o Estado 
russo. 

e) discordância diante do esforço organizativo do 
país, empreendido pelos bolcheviques, e sua 
aposta no retorno da monarquia parlamentar 
derrubada pela Revolução de Outubro de 1917. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 106 
  
    

Leia o texto abaixo. 
  
“(...) a guerra de 1914-1918 foi, de ambos os lados, uma 
guerra imperialista (isto é, uma guerra de conquista, de 
pilhagem, de pirataria), uma guerra pela partilha do 
mundo, pela distribuição e redistribuição das colônias, 
das zonas de influência do capital financeiro (...). O 
capitalismo se transformou num sistema universal de 
opressão colonial e de asfixia financeira da imensa 
maioria da população do globo por um punhado de 
países avançados. E a partilha deste ‘saque’ faz-se entre 
duas ou três aves de rapina, com importância mundial, 
armadas até os dentes (América, Inglaterra, Japão) que 
arrastam consigo toda a Terra na sua guerra pela 
partilha de seu saque.” (V.I. Lênin. O Imperialismo – fase 
superior do capitalismo) 

 
106 - (PAS DF/2005)     

O “(...) sistema universal de opressão colonial e de 
asfixia financeira” encontrou na Revolução Russa de 
1917 a implantação de um modelo de organização 
social, política e econômica bastante diferente: o 
socialismo, que entre outras, possui a seguinte 
característica: 
 
a) Economia de mercado que visa à competição entre 

os povos. 
b) Economia planificada através dos planos 

qüinqüenais. 
c) Economia planificada que busca o lucro dos países 

de economia socialista sobre os capitalistas. 
d) Economia de mercado que tende a destruir o 

capitalismo e implantar a ditadura do proletariado. 
e) Economia liberal que se baseia na livre 

concorrência e competição entre os povos. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 107 
  
   

Aqui jaz 
Rosa Luxemburgo 
Judia da Polônia 
Vanguarda dos operários alemães 
Morta por ordem 
dos opressores. Oprimidos 
enterrai as vossas desavenças! 
 
(Bertold Brecht. Epitáfio para Rosa Luxemburgo. Trad. 
Apud 
Adhemar Marques. Pelos caminhos da História. 
Curitiba: Editora 
Positivo, 2006. p.451) 

 
107 - (PUCCamp SP/2009)    

Os últimos versos do poema podem ser relacionados ao 
processo revolucionário soviético mais 
especificamente, 

 
a) à rivalidade entre o exército branco e o exército 

vermelho, que resultou no Domingo Sangrento. 
b) às divergências entre trotskistas e leninistas 

durante a Revolução Democrático-Burguesa. 
c) ao questionamento do plano econômico 

apresentado por Stalin, denominado NEP. 
d) às discordâncias em torno da "Revolução 

Permanente" e do "Socialismo num só país". 
e) à competição entre os principais sovietes durante 

a guerra contra o czar Nicolau I. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 108 
  
   

Dividimos a história em eras, com começo e fim bem 
definidos, e mesmo que a ordem seja imposta depois 
dos fatos - a gente vive para a frente, mas compreende 
para trás, ninguém na época disse “Oba, começou a 
Renascença” - é bom acreditar que os fatos têm 
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coerência, e sentido, e lições. Mas podemos aprender a 
lição errada. 
A gente fala nos loucos anos 20, quando várias 
liberdades novas começaram a ser experimentadas, e 
esquece que foi a era que gerou o fascismo e outras 
formas liberticidas. A leitura convencional dos anos 40 
é que foram os anos em que os Estados Unidos 
salvaram a Europa dela mesma. Na verdade, a Segunda 
Guerra salvou os Estados Unidos. Completou o trabalho 
do New Deal de Roosevelt e acabou com a crise 
econômica que sobrara dos anos 30, fortalecendo sua 
indústria (...) 

(Adaptado de: Luis Fernando Veríssimo. Banquete com os 
deuses.  
Rio de janeiro: Objetiva, 2003. p. 207) 

 
108 - (PUCCamp SP/2013)    

Com base no conhecimento histórico é correto afirmar 
que, com o stalinismo, uma das formas de governo 
geradas nos loucos anos 20 na União Soviética, 

 
a) os sovietes, comitês locais de trabalhadores, 

funcionaram sob a liderança dos bolcheviques e 
parlamentares socialistas que controlaram o 
poder na Duna, durante todo o Governo 
Provisório Russo. 

b) o governo, ao lançar as teses mais importantes da 
revolução bolchevique, como o ideal de 
igualdade, de ausência de diferença de classes, 
atendeu aos pedidos mais contundentes da 
sociedade russa. 

c) as mudanças realizadas pelo Partido Comunista, 
que removiam as estruturas de poder tradicionais, 
mergulharam o país numa sangrenta guerra civil 
que só terminou com a vitória dos Bolcheviques. 

d) um planejamento estatal sobre a economia, que 
combinou princípios socialistas com elementos 
capitalistas contribuiu para enfraquecer a 
economia russa e permitiu a implantação do 
regime socialista. 

e) o sonho de uma sociedade igualitária e 
democrática dos primeiros socialistas se 
transformou no pesadelo de um Estado policial 
ferreamente controlado pela liderança do Partido 
Comunista. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 109 
  
   

O fim da história 
 
Não creio que o tempo 
Venha comprovar 
Nem negar que a História 
Possa se acabar 
 
Basta ver que um povo 
Derruba um czar 
Derruba de novo 

Quem pôs no lugar 
            [...] 
Quantos muros ergam 
Como o de Berlim 
Por mais que perdurem 
Sempre terão fim  

GIL, G. O fim da história. Disponível em:  
<http://letras.mus.br/gilberto-gil/585143/>. Acesso 
em: 24 out. 2013. 

 
109 - (UEFS BA/2014)    

Os versos “Basta ver que um povo / Derruba um czar”, 
da composição musical, podem ser associados à 

 
a) morte, na guilhotina, dos líderes dos sans-cullotes, 

por determinação do Terceiro Estado, no processo 
da Revolução Francesa. 

b) luta de independência da América espanhola, nas 
primeiras décadas do século XIX, que implantou a 
democracia e o trabalho assalariado. 

c) derrubada do monarca russo e a implantação do 
sistema socialista, pelo partido bolchevique, em 
outubro de 1917. 

d) queda do império alemão, liderado por Otto Von 
Bismarck, e a ascensão ao poder, por um golpe 
militar, de Adolfo Hitler. 

e) consolidação do regime democrático no Oriente 
Médio e norte da África, fruto do movimento 
denominado “Primavera Árabe”. 
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GABARITO:  
 
1) Gab:  

A Russia Czarista se desgastou extremamente nos três 
primeiros anos do conflito mundial em termos 
econômicos e de perdas de tropas levando a um 
descontentamento popular muito grande que auxiliou 
no desencadeamento da revolta socialista de 1917.  

 
2) Gab: D 
 
3) Gab: A 
 
4) Gab: 14 
 
5) Gab: 95 
 
6) Gab: C 
 
7) Gab: E 
 
8) Gab: A 
 
9) Gab: D 
 
10) Gab:A 
 
11) Gab: E 
 
12) Gab: B 
 
13) Gab: A 
 
14) Gab: B 
 
15) Gab: A 
 
16) Gab: B 
 
17) Gab: 61 
 
18) Gab: VFFVF 
 
19) Gab: VVVFF 
 
20) Gab: VFVFF 
 
21) Gab: B 
 
22) Gab: A 
 
23) Gab: 90 
 
24) Gab: B 
 
25) Gab:  

a) Chamou-se NEP (Nova Política econômica). 
b) O primeiro plano qüiqüenal estabeleceu o 

planejamento central, organizando a economia do 

país em novos moldes, de acordo com os princípios 
do socialismo, que previam a coletivização dos 
meios de produção. Nesse contexto, outro alvo 
importante foi a aceleração da produção agrícola e 
industrial, que fora desorganizada após o longo 
período de guerra civil e da necessidade de 
reconstrução do país. 

 
26) Gab:  

a) Porque os bolcheviques consideravam a guerra 
como uma disputa entre potências imperialistas e 
prometeram para os soldados russos e retorno do 
front tão logo eles tivessem tomado o poder. 

b) Porque a Alemanha tinha de lidar com dois fronts 
de guerra, um a ocidente e outro a oriente. 
Eliminando o front oriental poderia concentrar seus 
esforços contra as demais potências da Entente. 

 
27) Gab: não fornecido pela UFG 
 
28) Gab: E 
 
29) Gab:E 
 
30) Gab:  

a) “Para Trotsky, tratava-se de defender a revolução 
permanente; para Stalin tratava-se de defender o 
socialismo em um só país.” 

b) Trotsky era favorável à internacionalização da 
revolução e defendia a expansão da revolução 
soviética para os países da Europa Ocidental 
(principalmente na Alemanha, pois esta 
atravessava uma crise revolucionária). Essa 
concepção foi chamada de revolução permanente. 
Stalin, representando a tendência direitista ou 
moderada do partido bolchevique, considerava 
uma aventura esquerdista a expansão da 
revolução. Propondo o fortalecimento geopolítico 
da URSS, originou a concepção do socialismo em 
um só país. 
As posições stalinistas são garantidas através da 
formação de um corpo burocrático subserviente 
alicerçado sobre um aparelho policial que através 
da violência passa a eliminar seus opositores. 
Trotsky, figura ímpar, durante o processo 
revolucionário de outubro foi banido e assassinado 
no exílio (México), pois se constituía numa ameaça 
às pretensões ditatoriais stalinistas. 
Trotsky, que em suas obras, como “A Revolução 
Traída”, previra a formação de um estado 
burocrático-policial, teve suas obras proibidas e seu 
nome foi eliminado da história oficial soviética. 

 
31) Gab:  

a) Os meios de comunicação de massa são os veículos 
de informação usados na sociedade moderna para 
poder divulgar seus produtos culturais através da 
imagem (TV, cinema), da escrita (jornais e revistas) 
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ou da voz (o rádio), simultaneamente, para vastas 
populações. 

b) Aldeia Global é a representação na sociedade 
moderna, duma só articulação de informação 
através de imagens, fotos, opiniões que são 
repartidas e comentadas por todas as regiões do 
mundo num só tempo. É como se vivêssemos numa 
grande “taba indígena”: o que acontece numa oca 
imediatamente vai repercutir em outras moradas 
vizinhas, pois o desenvolvimento de satélites e da 
tecnologia, permitiu encurtar as distâncias e 
reportar fatos a qualquer momento, em qualquer 
lugar, para todos os homens ao mesmo tempo. 

 
32) Gab: C 
 
33) Gab: C 
 
34) Gab: B 
 
35) Gab: B 
 
36) Gab: B 
 
37) Gab: VFVVV 
 
38) Gab: A 
 
39) Gab: B 
 
40) Gab: B 
 
41) Gab: D 
 
42) Gab: C 
 
43) Gab: B 
 
44) Gab: C 
 
45) Gab: B 
 
46) Gab: C 
 
47) Gab: C 
 
48) Gab: C 
 
49) Gab: Enquanto o socialismo utópico propõe uma 

sociedade justa, igualitária, que contraponha a luta de 
classes, o socialismo científico implantado na URSS se 
demonstrou em caráter ditatorial, havendo total 
domínio do Estado sobre os meios de produção e sobre 
os direitos dos cidadãos. 

 
50) Gab: D 
 
51) Gab: A 
 

52) Gab: B 
 
53) Gab: E 
 
54) Gab: B 
 
55) Gab:  

A nova política econômica, adotada por Lênin, visava o 
comunismo de guerra, e incentivo a produção industrial 
voltada para o abastecimento interno 

 
56) Gab:  

Lênin se referia a esse momento como sendo um ensaio 
revolucionário em que operários buscavam melhores 
condições de vida, e assim desfecharam protestos 
perante ao Czar Nicolau II, que reprimiu violentamente 
os manifestos. 

 
57) Gab:  

Em primeiro lugar, cabe observar que os processos 
revolucionários são bastante complexos e que, sob pena 
de simplificação, é discutível comparar uma revolução a 
um produto que, em um certo momento, esteja "pronto 
para ser colhido". Portugal estava "maduro" para a 
Revolução de Avis? A França estava "madura" para a 
Revolução Francesa? A Rússia estava "madura" para a 
Revolução Russa? 
Um processo revolucionário supõe, entre outros 
aspectos, um contexto de crise do sistema político 
vigente, a existência de uma oposição minimamente 
organizada que se propõe à tomada do poder, uma 
conjuntura interna que possibilite a canalização do 
descontentamento popular identificando-o à 
ineficiência do regime político vigente e, por fim, uma 
determinada conjuntura internacional propícia para que 
o movimento revolucionário não seja abortado. 
Nesse contexto pode-se afirmar que o regime czarista 
estava passando por uma profunda crise de autoridade, 
as sucessivas derrotas no plano internacional, a política 
sistematicamente repressiva em relação às vozes 
discordantes, a crise econômica, o descontentamento 
popular e um conjunto variado de organizações políticas 
que se opunham ao regime vigente. Uma conjuntura 
internacional favorável – a Alemanha interessada em 
eliminar sua frente de guerra no Front Oriental – 
possibilitou a chegada de Lênin à Rússia em 1917 que 
catalisa as oposições e consegue derrubar o regime. A 
Rússia era e é o maior Estado em extensão territorial. 
Para consolidar o poder, os bolcheviques contavam com 
o apoio dos variados grupos de oposição ao czarismo. 
Terminada a guerra civil e consolidado o poder, os 
bolcheviques trataram de eliminar os demais grupos de 
oposição e fundaram um regime de partido único 
centralizado e autoritário. 

 
58) Gab: C 
 
59) Gab: D 
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60) Gab:  
O uso da força foi fundamental para calar e expurgar 
qualquer tipo de oposição política e para consolidar e 
ampliar seu domínio multinacional e assim obter 
matérias-primas fundamentais para o projeto de 
industrialização do país. 
O desenvolvimento industrial, com ênfase na indústria 
de base e bens de capital, provocou crescimento 
econômico soviético, permitindo ao Estado implantar 
uma série de benefícios sociais antes inexistentes na 
sociedade russa, criar milhões de empregos, 
principalmente na indústria e na burocracia estatal, 
além de garantir educação e saúde para a população. 

 
61) Gab:  

a) Sendo o terror um instrumento a que o Estado 
recorre para se manter, podem ser feitas 
comparações entre o período de Robespierre e de 
Stálin. Durante o período de Robespierre, na fase 
mais radical da Revolução Francesa (1794), os 
julgamentos sumários no Tribunal Revolucionário e 
as execuções na guilhotina de opositores aos 
jacobinos possibilitaram a realização das reformas 
que o poder julgava necessárias. 
No período Stálin (1924-1953), na União Soviética, 
algo semelhante ocorreu com os julgamentos de 
opositores da sua visão socialista, dos grandes 
expurgos no partido e das inúmeras execuções. 
Para os comunistas franceses, o terror justificava-se 
pela glória nacional e o triunfo revolucionário, tanto 
da Revolução Francesa como da Revolução Russa. 

b) A antiga URSS (União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) era um estado centralizado e totalitário 
definido como uma ditadura de partido único, 
denominada "ditadura do proletariado". Na fase 
stalinista (1924-1953), houve um esvaziamento dos 
órgãos colegiados iniciais do período Lênin (1917-
1924) e uma maior concentração de poderes no 
aparelho burocrático do Estado. Após o período de 
Stálin, o chamado processo de desestalinização não 
conseguiu diminuir o poder da burocracia, sendo 
considerado um dos motivos da desintegração da 
URSS. 

 
62) Gab: D 
 
63) Gab:  

Pedro, o Grande, construiu São Petersburgo como parte 
do seu projeto de ocidentalização da Rússia, o que se 
evidencia pela utilização do nome da cidade em alemão. 
Durante a I Guerra Mundial, quando a Rússia estava em 
guerra com a Alemanha, o vocábulo alemão foi 
substituído por um vocábulo russo “Petrogrado”. Dez 
anos depois, o nome da cidade é mudado para 
“Leningrado”, em homenagem a Lênin, o principal líder 
da Revolução Bolchevista de 1917, que morrera em 
1924. Em 1991, com a dissolução da URSS a cidade foi 
rebatizada de “São Petersburgo”. Portanto, o nome da 
cidade, inspirado em líderes políticos, relaciona-se 

diretamente aos principais acontecimentos que 
marcaram a história russa no século XX. 

 
64) Gab: A 
 
65) Gab: B 
 
66) Gab:  

As estatísticas revelam grande índice de mortos durante 
o governo de Stálin, sob a acusação de inimigos da URSS, 
constituindo verdadeiro genocídio. Vale salientar ainda 
a intolerância política e o totalitarismo de Stálin no 
governo da URSS, bem como seu latente aspecto 
beligerante, mantendo forte rivalidade com os EUA. 

 
67) Gab: A 
 
68) Gab: D 
 
69) Gab: E 
 
70) Gab:  

a) O candidato poderá indicar, entre outras, as 
seguintes medidas: instituição do Conselho de 
Comissários do Povo; proclamação dos Decretos: 
sobre a Terra (reforma agrária), Paz (armistício 
imediato e negociações para a retirada da Rússia da 
1ª Guerra), Controle Operário (estatização e 
direção operária das fábricas); Declaração dos 
Povos da Rússia (igualdade entre as nações russas e 
o direito de cada uma delas constituir um Estado 
nacional próprio); organização do Exército 
Vermelho para enfrentar os “exércitos brancos” na 
Guerra Civil (1918-1921); adoção do “comunismo 
de guerra” (apropriação de bens e terras; 
regulamentação da produção etc) durante a Guerra 
Civil; estabelecimento da NEP (Nova Política 
Econômica), com a permissão para o ingresso de 
capital estrangeiro e da atividade de pequenas e 
médias empresas privadas (1921). 

b) O candidato poderá desenvolver, entre outros, os 
seguintes aspectos: a perda de capacidade da URSS 
de manter taxas crescentes de desenvolvimento 
econômico, especialmente, na virada para os anos 
80; o esvaziamento do discurso igualitário 
desvelado, por exemplo, nas gritantes 
desigualdades que separavam os membros do 
Partido e o resto da população; o fracasso da 
perestroika (reestruturação), conjunto de 
iniciativas tentadas por Gorbachev para reerguer a 
economia da URSS; o êxito parcial da glasnot 
(transparência), com a afirmação de um ambiente 
de liberdades e debates públicos acerca das 
grandes questões que envolviam a URSS e o 
chamado socialismo realmente existente; o 
acirramento das disputas entre reformistas 
(defensores de radicalizar a perestroika e a glasnot) 
e os conservadores (receosos de que se perdesse o 
controle sobre as mudanças); a emergência da 
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questão nacional, ou seja, a luta de inúmeras 
repúblicas, até então abrigadas na URSS, por suas 
identidades, autonomia e, em muitos casos, 
independência. 

 
71) Gab: B 
 
72) Gab: C 
 
73) Gab: FFVVF 
 
74) Gab: 15 
 
75) Gab: D 
 
76) Gab: B 
 
77) Gab: C 
 
78) Gab:  

Na União Soviética, a consolidação do socialismo deu-se 
após os turbulentos anos da Guerra Civil e com a 
ascensão de Stalin, em 1924. Caracterizou-se pelas 
profundas mudanças econômicas dirigidas pelo Estado, 
que visavam a industrialização maciça do país e a 
coletivização agrária, através da abolição da 
propriedade privada dos meios de produção. Diante da 
resistência popular (sobretudo no meio rural), o 
governo tornou-se excessivamente centralizado e cada 
vez mais violento, reprimindo seus opositores 
sistematicamente e criando com isso um verdadeiro 
regime de terrorismo de Estado. O aparente sucesso da 
implantação do modelo soviético serviu de inspiração 
para movimentos revolucionários em todo mundo, por 
exemplo na Espanha, resultando na Guerra Civil de 
1936-39. 

 
79) Gab: 

Antes de 1914, o regime czarista russo já apresentava 
graves contradições internas: o atraso econômico, 
devido à preponderância da agricultura, praticada aliás 
de forma arcaica; a enorme desigualdade social, com o 
predomínio da aristocracia fundiária, uma burguesia 
ainda pouco desenvolvida e a miséria do proletariado e 
sobretudo do campesinato; e a autocracia do czar, 
apesar da recente existência de uma assembleia 
(Duma) com poderes limitados. Essas contradições 
agravaram-se com as derrotas do exército russo na 
Primeira Guerra Mundial, que levaram à queda do czar 
Nicolau II e a tomada do poder pelos bolcheviques, que 
implantariam o primeiro Estado socialista da História. 

 
80) Gab: C 
 
81) Gab: A 
 
82) Gab: B 
 
83) Gab: D 

 
84) Gab: B 
 
85) Gab: A 
 
86) Gab:  

a) Na primeira metade do século XX, em meio às 
transformações na sociedade capitalista, o triunfo 
da revolução bolchevista na Rússia foi 
interpretado pelas esquerdas como a ruptura com 
o modelo calcado na propriedade privada dos 
meios de produção cuja crise culminaria em 1929. 
Na visão das esquerdas, o futuro apontava na 
direção do coletivismo. 

b) A derrocada dos regimes socialistas do Leste 
Europeu estava associada: 
— às dificuldades econômicas de um modelo 
centralizador que não conseguia suprir as 
necessidades da sociedade; 
— à censura estatal que inviabilizava críticas e 
discussões em torno dos problemas 
socioeconômicos; 
— à excessiva concentração de gastos estatais no 
setor militar; 
— à corrupção em setores que controlavam a 
máquina burocrática; 
— às pressões por reformas vindas de diversos 
setores da sociedade. 

 
87) Gab: 

a) As derrotas militares sofridas pela Rússia na 
Primeira Guerra Mundial causaram enormes 
perdas humanas e prejuízo material, contribuindo 
para agravar a situação de crise econômica, 
revolta social e desgaste político do regime 
czarista. Tal cenário está relacionado ao avanço da 
oposição (notadamente dos socialistas) e ao 
desenvolvimento das revoluções russas de 1917. 

b) Entre os princípios da Revolução de Outubro de 
1917, destacam-se os fundamentos bolcheviques 
sustentados por Lênin em suas “Teses de Abril”, 
resumidas no lema: “Paz, Pão e Terra”. Esses 
princípios socializantes consistiam na retirada 
imediata do país da I Guerra Mundial, na entrega 
do governo aos trabalhadores (sovietes), na 
reforma agrária e na nacionalização dos 
empreendimentos estrangeiros. 

 
88) Gab: B 
 
89) Gab: A 
 
90) Gab: C 
 
91) Gab: VVVFF 
 
92) Gab: 
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Principais diferenças políticas e sociais entre o Governo 
Provisório (chefes: príncipe Lvov, e depois Kerensky) e 
o Governo dos Sovietes (chefe: Lênin) 
– O Governo Provisório era controlado pela burguesia 
com apoio da aristocracia; o Governo dos Sovietes era 
controlado por intelectuais marxistas, em nome das 
camadas populares (operários, soldados e 
camponeses). 
– O Governo Provisório foi legitimado pela Duma 
(Assembleia Legislativa); o Governo dos Sovietes foi 
instaurado por um golpe de Estado. 
– O Governo Provisório tinha caráter liberal; o 
Governo dos Sovietes, de tendência socialista, 
pretendia implantar a ditadura do proletariado 
– O Governo Provisório reunia os partidos 
Constitucional Democrata (“Kadete”) e Social 
Revolucionário; o Governo dos Sovietes era dominado 
pelos bolcheviques, momentaneamente apoiados 
pelos mencheviques. 
– O Governo Provisório insistia em manter a Rússia na 
Primeira Guerra Mundial; o Governo dos Sovietes 
retirou o país do conflito. 
Realizações do novo governo: 
– Assinatura de uma paz em separado com a 
Alemanha (Tratado de Brest-Litovsk), retirando a Rússia 
da Primeira Guerra Mundial. Contexto: situação militar 
insustentável e necessidade, para o Governo dos 
Sovietes, de concentrar esforços na implantação do 
socialismo. 
– Socialização das terras em benefício do 
campesinato. Contexto: situação de miséria e de fome 
dos camponeses e esforço para viabilizar as “Teses de 
Abril” de Lênin, sintetizadas no lema “Paz, Pão e Terra”. 
– Gestão das fábricas pelos operários. Contexto: 
também um esforço para viabilizar as “Teses de Abril” 
de Lênin, dentro do projeto socialista de eliminar a 
propriedade privada dos meios de produção. 

 
93) Gab: C 
 
94) Gab: D 
 
95) Gab: 

a) A imagem reproduzida na questão é de uma 
propaganda bolchevique que apresentava V.I. Lênin 
varrendo os principais inimigos do partido, no 
momento de consolidação da revolução de 1917. 
Vemos quatro figuras sendo “espanadas” pela 
vassoura bolchevique: um deles seria o tsar Nicolau 
II, que representaria o antigo regime e a monarquia 
absoluta combatida pelos revolucionários; um 
segundo personagem seria o kaiser Guilherme II, 
que representaria o principal inimigo na Guerra 
Mundial iniciada em 1914; a terceira figura é um 
homem com fraque e cartola representando os 
capitalistas russos e estrangeiros aos quais os 
bolcheviques se opunham; por fim, há um padre, 
com as vestes da Igreja Ortodoxa Russa, que 
representaria o clero identificado pelos 

bolcheviques como parte do antigo regime 
autocrático. 

b) Entre as medidas tomadas pelo governo 
bolchevique, o candidato poderá citar: a retirada da 
Rússia da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
através do Tratado de Brest-Litovski; a criação do 
projeto de eletrificação da Rússia; a nacionalização 
de grandes empresas; o confisco do capital de 
bancos estrangeiros; a organização do exército 
popular para enfrentar a crise da guerra civil; o 
estabelecimento do chamado comunismo de 
guerra e também a promulgação da constituição. 

 
96) Gab: D 
 
97) Gab: D 
 
98) Gab: B 
 
99) Gab: D 
 
100) Gab: D 
 
101) Gab: 

a) A propaganda soviética faz uma crítica aos 
cuidados com a infância na sociedade capitalista, 
representando, na parte inferior da imagem, 
crianças em um ambiente degradado e marcado 
pela pobreza, consequência das injustiças sociais 
e econômicas que os socialistas criticam no 
sistema capitalista. 

b) Poderiam ser citados conflitos bélicos ocorridos 
na Ásia (Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã), na 
África (lutas de descolonização), na América (Crise 
dos Mísseis e Invasão da Baía dos Porcos em Cuba) 
e no Oriente Médio. 

 
102) Gab: C 
 
103) Gab: D 
 
104) Gab: A 
 
105) Gab: B 
 
106) Gab: B 
 
107) Gab: D 
 
108) Gab: E 
 
109) Gab: C 
 
  
 


