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1.	  (Unesp	  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.	  
	  

KROPOTKIN,	  Piotr.	  “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.	  	  	  	  

	  	  	  
2.	  (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.	  	  	  	  

	  	  	  
3.	  (Unesp	  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.	  	  	  	  

	  	  	  
4.	  (Ufg	  2014)	  	  Há	  no	  romance	  Eu	  vos	  abraço,	  milhões	  
diversas	  concepções	  do	  termo	  “revolução”,	  as	  quais	  são	  
defendidas	  ora	  por	  personagens	  fictícios,	  ora	  por	  
personalidades	  históricas	  nele	  ficcionalizadas.	  Dentre	  essas	  
concepções,	  a	  que	  está	  em	  conformidade	  com	  os	  fatos	  
históricos	  e	  sua	  recriação	  no	  romance	  de	  Scliar	  é	  a	  de	  	  
a)	  Júlio,	  que	  concebe	  a	  revolução	  como	  a	  luta	  armada	  com	  

o	  objetivo	  de	  pôr	  fim	  à	  propriedade	  privada	  dos	  meios	  
de	  produção	  e	  de	  comunicação.	  	  	  	  

b)	  Valdo,	  que	  acredita	  na	  revolução	  como	  a	  instauração	  do	  
Estado	  proletário,	  inspirado	  pelo	  Manifesto	  comunista	  e	  
pela	  Revolução	  Bolchevique.	  	  	  	  

c)	  Vargas,	  que	  compreende	  a	  revolução	  como	  a	  ruptura	  da	  
ordem	  constitucional	  e	  a	  alteração	  da	  estrutura	  de	  
classes	  no	  país.	  	  	  	  

d)	  Rosa,	  que	  entende	  a	  revolução	  como	  a	  luta	  contra	  o	  
capitalismo	  por	  meio	  da	  formação	  de	  alianças	  entre	  
partidos	  e	  governos	  de	  esquerda.	  	  	  	  

e)	  Prestes,	  que	  prega	  a	  revolução	  como	  a	  aceleração	  do	  
desenvolvimento	  econômico	  sustentado	  pelas	  
oligarquias	  agrárias.	  	  	  	  

	  	  	  
5.	  (Fmp	  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	  
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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)	  extermínio	  dos	  kulaks	  	  	  	  
b)	  conflito	  militar	  contra	  Hitler	  	  	  	  
c)	  isolamento	  internacional	  do	  país	  	  	  	  
d)	  aperfeiçoamento	  do	  regime	  czarista	  	  	  	  
e)	  fim	  das	  restrições	  ao	  comércio	  externo	  	  	  	  
	  	  	  
6.	  (Unisc	  2012)	  	  George	  Orwell,	  através	  de	  uma	  linguagem	  
metafórica,	  em	  “A	  revolução	  dos	  bichos”,	  um	  dos	  clássicos	  
da	  literatura	  mundial,	  constrói	  uma	  sátira	  em	  que	  critica	  a	  
Rússia	  Soviética	  e	  o	  regime	  lá	  implantado	  por	  Josef	  Stalin,	  
resultantes	  da	  Revolução	  Bolchevique,	  de	  outubro	  de	  1917.	  
No	  primeiro	  capítulo	  da	  obra,	  descreve	  o	  discurso	  de	  Major,	  
um	  porco	  moribundo,	  o	  animal	  mais	  conceituado	  e	  
respeitado	  da	  granja,	  em	  uma	  reunião	  dos	  bichos,	  em	  que	  
relata	  um	  estranho	  sonho	  que	  tivera:	  
	  
“(...)	  quase	  todo	  o	  produto	  do	  nosso	  esforço	  nos	  é	  roubado	  
pelos	  seres	  humanos.	  Eis	  aí,	  camaradas,	  a	  resposta	  a	  todos	  
os	  nossos	  problemas.	  Resume-‐se	  em	  uma	  só	  palavra	  –	  
Homem.	  O	  homem	  é	  o	  nosso	  verdadeiro	  e	  único	  inimigo.	  
Retire-‐se	  da	  cena	  o	  Homem,	  e	  a	  causa	  principal	  da	  fome	  e	  
da	  sobrecarga	  de	  trabalho	  desaparecerá	  para	  sempre.	  (...)	  
Que	  fazer?	  Trabalhar	  dia	  e	  noite,	  de	  corpo	  e	  alma,	  para	  a	  
derrubada	  do	  gênero	  humano.	  Esta	  é	  a	  mensagem	  que	  eu	  
vos	  trago,	  camaradas:	  Revolução!”	  
	  

ORWELL,	  George.	  A	  Revolução	  dos	  bichos,	  disponível	  em	  
http://wwjahr.org,	  pág.10-‐12.	  

	  
O	  trecho	  acima,	  embora	  fictício	  e	  metafórico,	  permite	  que	  
se	  estabeleça	  uma	  correspondência	  com	  que	  ideólogo?	  	  
a)	  Martinho	  Lutero,	  que	  liderou	  a	  revolução	  protestante	  na	  

Alemanha,	  no	  século	  XVI.	  	  	  	  
b)	  Mikhail	  Gorbachev,	  último	  presidente	  da	  URSS,	  que,	  

através	  da	  perestroika	  e	  da	  glasnost,	  procurou	  implantar	  
reformas	  na	  economia	  e	  na	  política	  soviética.	  	  	  	  

c)	  Karl	  Marx,	  defensor	  da	  revolução	  comunista	  através	  do	  
proletariado.	  	  	  	  

d)	  O	  aiatolá	  Khomeini,	  fundamentador	  da	  revolução	  
fundamentalista	  islâmica.	  	  	  	  

e)	  Pierre	  Boulle,	  autor	  do	  romance	  francês	  “O	  Planeta	  dos	  
Macacos”,	  que	  defendia	  a	  ideia	  de	  que	  o	  homem	  deveria	  
ser	  substituído	  pelo	  macaco.	  	  	  	  
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Gabarito:	  	  	  
	  
Resposta	  da	  questão	  1:	  
	  [B]	  
	  
Somente	  a	  alternativa	  [B]	  está	  correta.	  A	  questão	  remete	  a	  
Revolução	  Russa	  de	  1917.	  O	  texto	  do	  anarquista	  Kropotkin	  
a	  Lênin	  faz	  uma	  crítica	  ao	  fato	  dos	  sovietes	  que	  eram	  os	  
conselhos	  dos	  soldados	  e	  trabalhadores	  terem	  perdido	  
poder	  e	  influência	  em	  detrimento	  do	  aumento	  do	  poder	  
das	  lideranças	  do	  partido	  Bolchevique.	  Os	  sovietes	  
representavam	  a	  participação	  popular.	  Os	  comitês	  do	  
partido	  dominam	  o	  povo	  e	  os	  sovietes	  que	  possuíam	  uma	  
energia	  construtiva	  perderam	  espaço.	  Vale	  dizer	  que	  os	  
anarquistas	  desde	  o	  início	  da	  revolução	  criticaram	  muito	  a	  
forma	  como	  o	  partido	  Bolchevique	  conduzia	  a	  política.	  O	  
governo	  comunista	  após	  a	  revolução	  de	  outubro	  de	  1917	  
massacrou	  muitos	  anarquistas	  e	  opositores	  ao	  novo	  
regime.	  Sob,	  o	  governo	  de	  Stálin,	  1924-‐1953,	  a	  URSS	  
aprofundara	  o	  caminho	  rumo	  ao	  capitalismo	  de	  Estado:	  
uma	  burguesia	  de	  Estado	  aliada	  à	  tecnocracia	  falava	  em	  
nome	  do	  proletariado.	  Em	  1945,	  a	  URSS	  avançou	  sobre	  o	  
Leste	  Europeu	  e	  o	  mesmo	  sistema	  de	  partido	  e	  Estado	  foi	  
instituído.	  As	  demais	  alternativas	  estão	  incorretas.	  	  	  
	  
Resposta	  da	  questão	  2:	  
	  [D]	  
	  
Somente	  a	  proposição	  [D]	  está	  correta.	  A	  questão	  remete	  a	  
Revolução	  Russa	  1917.	  Em	  fevereiro	  de	  1917	  ocorreu	  a	  
revolução	  liberal	  menchevique	  acabando	  com	  o	  velho	  
Império	  Russo,	  no	  entanto	  o	  governo	  provisório	  manteve	  o	  
país	  na	  guerra.	  Lênin	  que	  estava	  na	  Europa	  retornou	  a	  
Rússia	  e	  viu	  sua	  pátria	  em	  profunda	  crise	  econômica	  e	  
social.	  Em	  Abril	  de	  1917,	  elaborou	  as	  teses	  de	  abril	  
caracterizado	  nas	  palavras	  “Paz,	  Pão	  e	  Terra”,	  ou	  seja,	  sair	  
da	  guerra	  (paz),	  fazer	  uma	  reforma	  agrária	  (terra)	  e	  
produzir	  alimentos	  (pão)	  para	  melhorar	  o	  sofrimento	  do	  
povo	  dentro	  da	  perspectiva	  comunista.	  Em	  outubro	  de	  
1917,	  ocorreu	  a	  Revolução	  Vermelha	  do	  Partido	  
Bolchevique.	  As	  demais	  alternativas	  estão	  incorretas.	  	  	  
	  
Resposta	  da	  questão	  3:	  
	  [D]	  
	  
Somente	  a	  proposição	  [D]	  está	  correta.	  Lênin	  e	  Trotsky	  
lideraram	  a	  Revolução	  Russa	  em	  outubro	  de	  1917	  com	  
ideias	  comunistas	  apoiadas	  no	  pensamento	  de	  Marx.	  O	  
comunismo	  soviético	  foi	  caracterizado	  por	  uma	  excessiva	  
centralização	  do	  poder	  nas	  mãos	  do	  Estado.	  Foi	  implantado	  
o	  comunismo	  de	  guerra,	  1918-‐1921,	  com	  a	  estatização	  dos	  
meios	  de	  produção.	  O	  comunismo	  de	  guerra	  foi	  implantado	  
em	  um	  contexto	  de	  guerra	  civil	  entre	  brancos	  (não	  
comunistas)	  e	  vermelhos	  (comunistas)	  e,	  desta	  forma,	  a	  
política	  não	  foi	  bem	  sucedida.	  Lênin,	  em	  1921,	  criou	  a	  NEP	  
(Nova	  Política	  Econômica)	  mesclando	  elementos	  
comunistas	  e	  capitalistas	  para	  recuperar	  a	  economia.	  
Segundo	  Lênin,	  era	  preciso	  “dar	  um	  passo	  para	  trás	  para	  

depois	  dar	  dois	  passos	  para	  frente”.	  As	  alternativas	  [A],	  [B],	  
[C]	  e	  [E]	  estão	  incorretas.	  Não	  ocorreu	  a	  conciliação	  entre	  
facções	  socialdemocráticas	  para	  a	  revolução	  de	  outubro	  de	  
1917	  na	  Rússia.	  Em	  1921	  com	  a	  adoção	  da	  NEP,	  Lênin	  não	  
adotou	  o	  capitalismo	  liberal	  como	  modo	  de	  produção	  
hegemônico.	  O	  comunismo	  de	  guerra	  foi	  anterior	  a	  
implantação	  da	  NEP.	  	  	  
	  
Resposta	  da	  questão	  4:	  
	  [B]	  
	  
Somente	  a	  proposição	  [B]	  está	  correta.	  O	  termo	  
“Revolução”	  implica	  em	  mudanças	  estruturais	  em	  uma	  
sociedade,	  mudanças	  no	  campo	  da	  política	  e	  da	  economia	  
por	  exemplo.	  Daí	  que	  Revolução	  é	  diferente	  de	  “Revolta”.	  
Esta	  última	  remete	  a	  um	  conflito	  localizado	  de	  algum	  
segmento	  social	  como,	  por	  exemplo,	  a	  Revolta	  da	  Vacina	  ou	  
a	  Revolta	  da	  Chibata,	  entre	  outras	  tantas	  revoltas.	  No	  
romance	  de	  Scliar	  o	  termo	  Revolução	  é	  utilizado	  por	  Valdo	  
que	  acreditava	  na	  criação	  de	  um	  Estado	  dirigido	  pelo	  
proletariado	  ancorado	  nas	  ideias	  de	  Marx	  contidas	  no	  
“Manifesto	  Comunista”	  de	  1848	  bem	  como	  na	  Revolução	  
Russa	  de	  1917	  liderada	  pelos	  Bolcheviques.	  	  	  
	  
Resposta	  da	  questão	  5:	  
	  [C]	  
	  
A	  resposta	  correta	  é	  a	  alternativa	  [C].	  A	  situação	  
socioeconômica	  desfavorável	  vivida	  pela	  Rússia	  no	  início	  da	  
década	  de	  1920	  estava	  relacionada	  aos	  problemas	  internos	  
do	  país,	  que	  passava	  por	  um	  processo	  de	  Revolução	  que	  
derrubava	  o	  Czarismo	  (Absolutismo)	  e	  instalava	  o	  regime	  
Socialista	  no	  país.	  E	  isso	  causava	  certo	  isolamento	  
internacional	  da	  Rússia.	  	  	  	  
	  
Resposta	  da	  questão	  6:	  
	  [C]	  
	  
Somente	  a	  alternativa	  [C]	  está	  correta.	  A	  questão	  remete	  a	  
Revolução	  Russa	  de	  1917	  que	  surgiu	  ancorada	  nas	  ideias	  do	  
pensador	  alemão	  Karl	  Marx	  que	  formulou	  o	  Socialismo	  
Científico.	  O	  escrito	  inglês	  George	  Orwell	  em	  sua	  brilhante	  
obra	  “A	  Revolução	  dos	  Bichos”	  teceu	  algumas	  críticas	  ao	  
socialismo	  autoritário	  e	  violento	  implantado	  na	  URSS	  no	  
governo	  de	  Stalin.	  O	  porco	  moribundo,	  líder	  dos	  animais	  na	  
fazenda,	  sugere	  abolir	  o	  gênero	  humano	  para	  resolver	  os	  
problemas	  sociais	  enquanto	  Marx	  defende	  a	  supressão	  do	  
Estado,	  das	  classes	  sociais	  e	  da	  propriedade	  privada	  para	  
acabar	  com	  as	  injustiças	  sociais.	  	  	  
	  
	  


