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Exercícios com Gabarito de História 
Revolução Russa 

 
1) (Fatec-1996) Em "O Último Czar", Eduard Radzinsky cita 
diversos registros de Nicolau II: 
- "9 de janeiro. Disposição de ânimo alarmante entre os 
revolucionários e grande propaganda do proletariado". 
- "28 de janeiro. Eventos de extraordinária importância, 
com um potencial de graves conseqüências para a situação 
do estado, não estão distantes". 
- "5 de fevereiro. A animosidade aumenta. Demonstrações 
espontâneas das massas serão a primeira etapa e também 
a última no caminho para excessos impiedosos e 
insensatos, no mais horrível dos acontecimentos: uma 
revolução anárquica". 
Sobre a Revolução de fevereiro de 1917, é correto afirmar 
que: 
a) a burguesia liberal apoiava a insurreição popular para 
instaurar no país um regime constitucional e parlamentar, 
ampliando o poder dos bolcheviques. 
b) desejava substituir um regime-burguês por outro 
operário-socialista. 
c) as forças no poder eram: burguesia liberal, 
mencheviques e social-revolucionários. 
d) seu plano baseava-se na reforma agrária e na 
estatização dos bancos e das fábricas. 
e) seu caráter revolucionário baseava-se no proletário e no 
camponês. 
 
 
2) (Fatec-1997) "Quando a terra pertencer aos 
camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos 
sovietes, aí teremos a certeza de possuir alguma coisa pela 
qual lutar - e por ela lutaremos!" 
HILL, Christopher, Lenin e a Revolução Russa.  Rio de 
Janeiro, Zahar, 1967. Com essas palavras de ordem, o 
socialismo tinha por meta: 
a) abolir a propriedade privada, a luta de classes e a 
dominação do homem pelo homem. 
b) extinguir as relações religiosas, familiares e filantrópicas, 
instituindo formas comunitárias de convivência. 
c) promover o desenvolvimento por meio da distribuição 
da renda e da consolidação de um Estado assistencial. 
d) instaurar uma sociedade organizada em associações 
profissionais, com base na competência. 
e) garantir a presença do Estado, que funcionaria como 
mediador das relações interclasses sociais. 
 
 
3) (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 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. 
 
 
4) (Fuvest-2004) A Primeira Guerra Mundial, (1914-1918), 
foi o primeiro conjunto de acontecimentos que abalou 
seriamente o domínio colonial e a existência de impérios 
europeus no século XX. 
 
Tendo por base o texto, explique: 
a) A associação entre o colonialismo europeu e a Primeira 
Guerra. 
b) A relação entre a Primeira Guerra e a destruição do 
Império Russo. 
 
 
5) (FUVEST-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. 
 
6) (IBMEC - SP-2007) Sobre alguns dos antecedentes da 
Revolução Russa de 1917, é correto afirmar que:  
a) A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da 
Alemanha e do Império Austro-Húngaro contra a Tríplice 
Entente. A esmagadora derrota sofrida pelos russos e a 
situação desesperadora da população pobre desencadeou 
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uma série de manifestações que culminaram com a queda 
do Czar.  
b) Em 1905, após uma série de episódios como a revolta 
do Potemkin e a Greve Geral dos trabalhadores, os 
bolcheviques desfecharam um golpe contra o Czar Nicolau 
II. Em 1917 ocorreu um golpe dentro do golpe, com Lênin 
assumindo o poder e fundando a URSS.  
c) Em 1904 a Rússia entrou em guerra com o Japão e foi 
derrotada. Esse conflito repercutiu na sociedade russa, 
desencadeando vários episódios que deram origem à 
Revolução de 1905, considerada por Lênin um ensaio geral 
para a Revolução de 1917.  
d) Aproveitando a situação de descontrole do governo do 
Czar Nicolau II, Lênin voltou de seu exílio na Finlândia e 
desfechou um golpe contra a monarquia russa em 1905. 
Governou junto com Kerensky, do grupo Menchevique, até 
1917 quando Stalin assumiu o poder.  
e) Após a revolta do Potemkin, Stalin comandou uma 
tomada do Kremlin, depondo o Czar Nicolau II e retirando 
a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques 
tomaram o poder e instalaram o sistema de sovietes, 
criando a URSS.  
 
 
 
7) (Mack-1998) "Hoje ainda é moda (...) falar da Revolução 
Bolchevique como de uma 'aventura'. Muito bem, se for 
uma aventura, trata-se de uma das mais maravilhosas em 
que já se empenhou a humanidade, aquela que abriu às 
massas laboriosas o campo da história, ..." 
John Reed 
 
Assinale os acontecimentos que levaram o Jornalista John 
Reed a entusiasmar-se com a Revolução. 
a) A implantação do primeiro Estado socialista, 
representativo das aspirações operárias e camponesas, 
alterando, na Rússia, as relações sociais capitalistas de 
produção. 
b) A construção do Estado comunista, através da 
organização de uma sociedade de classes. 
c) O apaziguamento das agitações operárias, através do 
fortalecimento dos partidos políticos na Rússia czarista. 
d) A implementação de um projeto socialista desvinculado 
do elemento democrático e das aspirações 
internacionalistas, reafirmando os ideais nacionalistas dos 
sovietes. 
e) A substituição do Estado por uma sociedade de homens 
livremente associados, sem leis codificadas. 
 
 
8) (Mack-2003) Na verdade, independente do fato de 
Stálin ver-se como um novo Robespierre, os comunistas 
estrangeiros do período antifascista encontraram algum 
conforto, quando avaliavam os julgamentos e expurgos 
(...), na idéia de que estes eram tão justificados pela 
necessidade quanto havia sido o Terror (…) Talvez, em 
outros países, onde a palavra Terror não sugerisse tão 

prontamente episódios de glória nacional e triunfo 
revolucionário, essa comparação tenha sido evitada. 
Contudo, é difícil não concordar com Isaac Deutscher, que 
Stálin pertencia à família dos grandes déspotas 
revolucionários, como Cromwell, Robespierre e Napoleão. 
Eric Hobsbawm 
 Assinale a alternativa que cita as respectivas revoluções, 
das quais participaram Stálin e Robespierre. 
a) Revolução Americana e Revolução Liberal do Porto  
b) Revolução Comunista e Revolução Inglesa  
c) Revolução Cubana e Revolução Chinesa 
d) Revolução Russa e Revolução Francesa 
e) Revolução Alemã e Revolução Italiana 
 
 
 
 
 
9) (Mack-2004) Na medida em que o Governo Provisório 
consolidar os progressos da Revolução, será preciso apoiá-
lo; na medida em que aquele governo se tornar contra-
revolucionário, será inadmissível que se o sustente. 
Relatório de Josef Stálin à Conferência Bolchevique, em 
29 de março de 1917 
No trecho do relatório citado, o autor faz referência: 
a) às causas políticas da revolta dos marinheiros do 
encouraçado Potemkim, o maior navio de guerra da 
Rússia. 
b) ao governo que emergiu da Revolução de Fevereiro 
(março pelo calendário ocidental), que derrubou o regime 
czarista. 
c) à ação dos Soviets após o Domingo Sangrento, 
responsável pela organização de greves e manifestações 
em toda a Rússia. 
d) à dissolução do governo provisório pela Duma, 
assembléia de representantes dos soldados, camponeses e 
operários russos. 
e) à Revolução Bolchevique, liderada por Vladimir Ilitch 
Ulianov Lênin, que implantou o Socialismo e criou a União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
 
 
10) (Mack-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 
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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. 
 
 
11) (PUCCamp-1995) "... derrota na guerra, deserções, 
motins militares contra os superiores, greves nas fábricas, 
falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais 
cidades, queda na produção, aviltamento dos salários, 
incapacidade governamental e crescente miséria das 
massas." 
O quadro descrito no texto conduziu à: 
a) derrota dos franceses no Vietnã em 1954. 
b) Descolonização Afro-asiática em 1945. 
c) rebelião Boxer na China em 1900. 
d) Segunda Guerra Mundial em 1939. 
e) Revolução Russa em 1917. 
 
 
12) (PUC-SP-1995) O Estado Soviético, formado após a 
Revolução Russa, cuidou de expurgar da cultura desse país 
toda e qualquer manifestação artística que estivesse, no 
entendimento das autoridades, associada ao chamado 
"espírito burguês". Foi criada, então, uma política cultural 
que decretava como arte oficial apenas as expressões que 
servissem de estímulo para a ideologia do proletariado. 
Dessa forma, foi consagrado um estilo conhecido por: 
a) expressionismo soviético - que, através de uma 
orientação estética intimista, procurava expor a "alma 
inquieta dos povos eslavos", que passaram a integrar a 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
b) abstracionismo proletário - que, através da 
decomposição geométrica do real, exprimia a "ordenação 
sincrônica da sociedade comunista". 
c) realismo socialista - que, através de composições 
didáticas, esteticamente simplificadas, procurava enaltecer 
a "combatividade, a capacidade de trabalho e a 
consciência social" do povo soviético. 
d) romantismo comunista - que, através de um 
figurativismo apenas sugestivo, procurava realizar a 
"idealização do mujique", o camponês russo típico, como 
representante das raízes culturais russas. 
e) concretismo operário - que, através de uma concepção 
criadora autônoma - não resultante de modelos -, utilizava 
elementos visuais e táteis, com o objetivo de mostrar a 
"prevalência do concreto sobre o abstrato"- idéia básica no 
materialismo dialético. 
 
 
13) (PUC-SP-2000) Leia o trecha 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. 
 
 
14) (PUC-SP-1997) O fragmento a seguir estabelece uma 
relação entre a Revolução Francesa, de 1789, e a 
Revolução Russa, de 1917. 
"Para os socialistas da segunda metade do XIX (...) a 
Revolução francesa é portadora de uma esperança que 
tem um nome mas não possui ainda um rosto. Tudo muda 
com 1917. A partir de então a Revolução socialista possui 
um rosto: a Revolução francesa deixa de ser a matriz a 
partir da qual pode e deve elaborar-se uma outra 
revolução libertadora." 
Furet, F. Ensaios sobre a Revolução Francesa, Lisboa, A 
Regra do Jogo, 1978, p. 138. 
Essa relação é possível, entre outros fatores, pois: 
a) a primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a 
Francesa teve efeitos apenas nacionais e a Russa expandiu-
se para além de suas fronteiras. 
b) as duas revoluções contiveram, em seu interior, 
variadas propostas e revelaram, ao final, a vitória de 
projetos socialmente transformadores. 
c) a primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a 
Francesa foi dirigida pelos sans-culottes e a Russa pelos 
bolcheviques. 
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d) as duas revoluções manifestaram caráter 
exclusivamente político, sendo ambas portadoras de 
propostas liberais e socialistas. 
e) a primeira delas foi inspiradora da segunda, mas a 
Francesa teve caráter burguês e a Russa aristocrático. 
 
 
15) (UERJ-1997) A rota de colisão entre civilizações 
dominará a política mundial, sustenta o cientista político 
americano Samuel Huntington. 
Se hoje vislumbra-se um conflito entre civilizações, no 
início do século XX a reação do ocidente contra a 
Revolução Russa gerou uma tensão que evidenciava um 
profundo antagonismo ideológico. 
A alternativa que identifica essa contraposição é: 
(A) Comunismo x Capitalismo. 
(B) Liberalismo x Anarquismo. 
(C) Democracia Liberal x Nazi-Fascismo. 
(D) Socialismo Utópico x Socialismo Científico. 
 
 
16) (UERJ-1998) Em outubro deste ano, a Revolução Russa 
de 1917 comemorou seus 80 anos, continuando a ser alvo 
de intensas discussões que polarizaram as opiniões: de um 
lado, uma etapa decisiva na libertação da sociedade russa; 
de outro, uma conjuntura denunciada como um período 
de crimes e de desastre. Vista por qualquer um dos 
prismas, a Revolução de 1917 teve significado mundial, 
embora as suas raízes devam ser buscadas em condições 
especificamente russas.  
 
Dentre essas condições que desencadearam o processo da 
Revolução Russa, pode-se destacar:  
 
A) a autocracia czarista, que convivia com uma economia 
rural estagnada e um campesinato faminto.  
B) o fim da servidão, que possibilitou o progresso agrícola 
e o acesso à terra de grande parcela do campesinato.  
C) a mobilidade das classes sociais, que garantiu a 
ascensão de inúmeros trabalhadores fabris e pequenos 
proprietários.  
D) o papel fundamental de uma burguesia industrial e 
financeira, que estimulou o desenvolvimento de uma 
indústria de base.  
 
 
 
17) (UFES-1997) A "Nova Política Econômica" do governo 
soviético (conhecida no Ocidente como NEP) foi uma 
medida: 
a) implementada por Lênin com o objetivo de promover o 
desenvolvimento econômico do campo. 
b) implantada por Stalin com vistas a aprofundar o 
chamado "Comunismo de Guerra". 
c) adotada por Kruschev para promover uma 
industrialização maciça e o capitalismo de Estado. 

d) implementada por Gorbachev para combater a pobreza 
no campo e reintroduzir o princípio de mercado. 
e) implantada por Lênin para promover o recuo do 
"Comunismo de Guerra" e o estabelecimento do 
capitalismo de Estado. 
 
 
18) (UFMG-1997) "Durante a Revolução de 1917, quase 
todas as nacionalidades da Rússia enxergaram na queda do 
czarismo e, depois, na do governo provisório a 
oportunidade para recuperarem sua liberdade." 
(FERRO, Marc. História das Colonizações: das conquistas às 
independências - século XIII a XX. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1996.) 
 
Todas as alternativas apresentam afirmações corretas 
sobre a questão das nacionalidades na URSS, EXCETO: 
a) A tese da revolução mundial promoveu uma revisão 
pelos bolcheviques do princípio da autodeterminação dos 
povos. 
b) Lenin, enquanto líder expressivo da Revolução Russa, 
sempre se manifestou contra o princípio da 
autodeterminação dos povos. 
c) O direito à autodeterminação dos povos, embora 
proclamando pelos revolucionários de 17, nunca foi 
efetivamente praticado. 
d) O fracasso na resolução do problema das nacionalidades 
pelos governos comunistas ficou evidente no momento da 
fragmentação da antiga URSS. 
 
 
19) (UFSCar-2001) Os revolucionários russos de 1917 viam-
se como herdeiros da tradição de luta dos movimentos 
operários do século XIX europeu. 
a) Em que revoluções do século XIX houve participação 
efetiva da classe operária? 
b) Relacione, tendo em vista o entendimento da revolução 
bolchevista, o tipo de industrialização ocorrido na Rússia, o 
poder político czarista e a Primeira Guerra Mundial. 
 
 
20) (Unirio-1998) "O socialismo é a abolição das classes... 
Para abolir as classes devemos abolir as diferenças entre o 
operário e o camponês, devemos transformá-los todos em 
operários." 
(Lênin, 1918) 
 
A Revolução Russa caracterizou-se como um importante 
movimento social, que marcou historicamente o século XX, 
em virtude das transformações estruturais que 
empreendeu. Sobre o processo de construção do 
socialismo na Rússia, assinale a afirmativa correta: 
 
a) As anexações territoriais conquistadas pelo exército 
russo na Polônia e na Ucrânia, durante a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), fortaleceram política e 
economicamente a monarquia czarista. 
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b) A revolta armada ocorrida na Guarda Vermelha 
possibilitou o lançamento do Manifesto de Outubro, com o 
qual foi deposto o Czar Nicolau II e instalada a República 
da Duma (1917), chefiada pelo líder comunista Trótski. 
c) A vitória dos extremistas revolucionários mencheviques, 
liderados por Alexandre Kerenski, foi acompanhada da 
criação da República Soviética Socialista Russa (1918). 
d) No governo de Lênin, instituiu-se a Nova Política 
Econômica (1921), NEP, que se caracterizou por estimular 
a produção em pequenas manufaturas e o comércio 
privado. 
e) A industrialização da Rússia socialista foi alcançada no 
início do governo de Stálin (1924), com a extinção dos 
planos qüinqüenais e a liberação de investimentos 
estrangeiros nas indústrias russas. 
 
 
21) (Vunesp-1996) "A ascensão da direita radical após a 
Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida uma resposta ao 
perigo, na verdade à realidade, da revolução social e do 
poder operário em geral, e à Revolução de Outubro e ao 
leninismo em particular." (Eric Hobsbawm - ERA DOS 
EXTREMOS). 
 
Identifique a "direita radical" que ascendia no período 
Entre-Guerras, opondo-se à expansão dos movimentos 
revolucionários. 
a) Bolchevista. 
b) Liberal. 
c) Menchevista. 
d) Nazi-fascista. 
e) Anarco-sindicalista. 
 
 
22) (Vunesp-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 
Qüinqüenal (1928-1933). 
 
 
23) (Vunesp-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 nações e nacionalidades, sem exceção." 
Em março de 1918 foi assinado o armistício de Brest 
Litovsk e os soviéticos saíram da Primeira Guerra. 
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? 
 
 
24) (Vunesp-1994) Leon Trotski argumentava em 1904 que 
a tese política defenda por Lênin poderia "conduzir a 
organização do partido a substituir o partido, o Comitê 
central a substituir a organização do partido, e finalmente 
um 'ditador' a substituir o Comitê central". (Trotski, 
"NOSSAS TAREFAS POLÍTICA", Brochura redigida e 
publicada em 1904, em Genebra). 
Assinale a alternativa com o nome do responsável pelo 
regime que, na prática, confirmou a previsão de Trotski. 
a) Bukharin. 
b) Stalin. 
c) Kalinin. 
d) Brejnev. 
e) Molotov. 
 
 
25) (Vunesp-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. 
 
 
26) (VUNESP-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 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 
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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. 
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GABARITO 
 
1)  
Resposta: C 
 
2)  
Resposta: A 
 
3) Resposta: D 
O texto faz referência à segunda fase da Revolução Russa 
de 1917, quando os “marinheiros revoltados”, controlados 
pelos bolcheviques, investem contra o Palácio de Inverno 
de São Petersburgo, sede do governo liberal burguês 
chefiado por Kerensky. 
Obs.: Ananás é o mesmo que abacaxi (planta exótica 
somente acessível aos russos ricos - que também tinham 
condições de comer perdiz, uma ave considerada como 
uma iguaria refinada). O poema de Maiakóvski procura 
mostrar que está próximo (“prestes”) o dia em que as 
camadas populares insurgidas acertarão suas contas com a 
burguesia. 
 
 
4) a) A Primeira Guerra Mundial teve entre suas principais 
causas as disputas imperialistas entre as grandes nações 
européias, principalmente pelo controle de territórios na 
Ásia e na África. Um exemplo dessas tensões foi a famosa 
Questão Marroquina, que acirrou as rivalidades entre 
França e Alemanha. 
b) As derrotas militares do Império Russo diante da 
Alemanha durante a guerra aceleraram o processo de 
desagregação do regime do czar Nicolau II. A fome, o 
alistamento compulsório, o grande número de mortes e a 
corrupção generalizada ajudaram a precipitar o desfecho 
revolucionário de 1917. 
 
 
5) Alternativa: D 
O texto faz referência a três períodos da História da Rússia: 
o primeiro, em 1917, quando a Rússia implantou o 
Socialismo por meio da Revolução, demonstrando seu 
poder político-ideológico; o segundo, durante a Guerra 
Fria, onde a URSS se consolidou como força militar por 
causa do Exército Vermelho e dos investimentos em 
tecnologia bélica; e o terceiro, atualmente, onde a Rússia 
se destaca economicamente em função dos recursos 
energéticos do seu país. 
 
 
6) Alternativa: C 
 
7)  
Resposta: A 
 
8) Resposta: D 

Stálin foi um dos principais personagens da Revolução 
Russa e sucedeu Lênin no comando do Estado, mantendo-
se como líder até a sua morte, em 1953. 
Robespierre, um dos líderes jacobinos durante a Revolução 
Francesa, assumiu o comando político da França durante a 
fase mais radical da revolução, a Convenção Montanhesa. 
 
 
9)  
Resposta: B 
 
10) Alternativa: E 
 
11) Resposta: E 
 
12)  
Resposta: C 
 
13)  
Resposta: B 
 
14)  
Resposta: B 
 
15)  
Resposta: A 
 
16)  
Resposta: A 
 
17) Resposta: E 
 
18)  
Resposta: D 
 
19) A Revolução de 1848 na França (a Primavera dos 
Povos) e a Comuna de Paris, em 1871. 
 
No início do século XX, a Rússia assistiu à industrialização 
de um país agrário. Os novos centros industriais sofriam 
uma crise de abastecimento de produtos agrícolas, o que 
elevava os preços e dificultava a vida dos operários que 
recebiam reduzidos salários. No plano político o  czarismo 
respondia às insatisfações populares através de repressão 
e perseguições. Estas insatisfações alimentaram o 
surgimento de grupos de oposição, entre eles os 
bolcheviques, que questionavam o modelo capitalista 
adotado pelo Estado russo. Com a Primeira Guerra 
Mundial e o aumento da crise econômica, tanto o czarismo 
quanto o modelo capitalista mergulharam numa grave 
crise que abriu espaço para a tomada do poder pelos 
bolcheviques através de um movimento revolucionário. 
 
 
 
 
20)  
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Resposta: D 
 
21)  
Resposta: D 
 
22) NEP (Nova Política Econômica) 
 
O Estado estimulando a industrialização pesada e 
coletivização agrícola. 
 
23) Porque se os bolcheviques mantivessem Rússia na 
Primeira Guerra o cenário de revolta popular que derrubou 
o czar continuaria. 
 
Os alemães queriam concentrar suas tropas contra os 
países europeus, se continuassem a lutar contra os russos 
isto dividiria suas forças e comprometeria seus planos. 
 
24)  
Resposta: B 
 
25)  
Resposta: A 
 
26) 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. 
 
 
 


