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Exercícios de Revolução Russa e o Stalinismo
1. (Cesgranrio) "Desde os primeiros dias da Revolução, o nosso partido teve a convicção de que
a lógica dos acontecimentos o levaria ao poder."
(Leon Trotsky)
Tal convicção foi posteriormente confirmada e a Revolução Russa de 1917 caracterizou-se como
um dos mais importantes acontecimentos históricos da primeira metade do século XX, na medida
em que significou a tentativa de se implantar o primeiro Estado socialista, experiência até então,
sem precedentes. Dentre os fatores que favoreceram a eclosão dessa Revolução, identificamos
corretamente o(a):
a) Acirramento da crise econômica e social decorrente da participação da Rússia na Primeira
Guerra Mundial, que agravou a carestia generalizada de alimentos e as greves, e enfraqueceu
a autoridade governamental do Czar.
b) Desenvolvimento tardio do capitalismo industrial na Rússia, que favoreceu o afastamento da
aristocracia rural e do exército da base de poder da monarquia czarista, substituídos pela
burguesia e o operariado.
c) Substituição da autocracia czarista por um governo fundamentado em uma monarquia
parlamentar liberal, que ampliou os direitos políticos individuais fortalecendo os partidos
políticos, inclusive os mencheviques revolucionários.
d) Revolução burguesa de 1905, que concedeu autonomia política e administrativa às
nacionalidades que formavam o Império Russo, implementando uma política de reforma
agrária que extinguiu os privilégios da aristocracia fundiária e da Igreja Ortodoxa.
e) Vitória dos bolcheviques e mencheviques nas eleições da Duma legislativa (1906)
convocada pelo Czar, após o "Domingo Sangrento", na qual obtiveram uma maioria
parlamentar que possibilitou a implantação de diversas reformas econômicas socializantes.

2. (Fatec) 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 liberal-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.
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3. (Fatec) "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.

4. (FGV) A abolição do princípio da propriedade privada, a estatização dos meios de produção e a
assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcando a saída do país da guerra, foram as
principais medidas adotadas na Rússia por:
a) Stálin, em agosto de 1929.
b) Lênin, em outubro de 1917.
c) Trotsky, em abril de 1924.
d) Kerensky, em fevereiro de 1917.
e) Kornilov, em setembro de 1921.

5. "O êxito da Revolução Russa - (de fevereiro, ou março segundo o calendário ocidental) foi tão
inesperado quanto sua eclosão (...) Nas províncias, o antigo poder governamental desapareceu
de uma vez. Sem esperar por orientação, o povo instalou imediatamente NOVAS
AUTORIDADES."
As "NOVAS AUTORIDADES" na Revolução Russa, citadas no texto foram:
a) a Duma - o parlamento russo.
b) o sindicato dos operários industriais.
c) os soviets - conselho de representantes de operários, camponeses e soldados.
d) os interventores imperiais formados pela aristocracia rural.
e) os governadores nomeados pelo imperador.
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6. (Mackenzie) Vladimir Ilitch Lênin justificou a Nova Política Econômica sob a alegação de que ia
dar "um passo atrás, para dar dois passos à frente".
A NEP (1921 - 1927) pretendia:
a) a concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados e o desenvolvimento da
previdência social.
b) criar um estado corporativo organizado pelo povo e partido e encontrar a harmonização do
capital e do trabalho.
c) instaurar os planos qüinqüenais, estatizando toda a economia.
d) manter a economia planejada, permitindo, entretanto, a existência de uma economia de
mercado e livre iniciativa em certos setores.
e) implantar as fazendas estatais (Sovkhozes) e as cooperativas (Kolkhozes).

7. (Puccamp) No contexto da Revolução Russa (1917), os Bolcheviques
a) uniram-se numa organização contrarrevolucionária para derrubar o poder conquistado pelos
Mencheviques.
b) defendiam a conquista do poder pelos trabalhadores participando normalmente de eleições.
c) defendiam a posição segundo a qual os trabalhadores só chegariam ao poder pela luta
revolucionária com a formação de uma ditadura do proletariado.
d) formaram o "Exército Vermelho" liderado pelos antigos militares.
e) alteraram sua denominação para Partido da Ditadura proibindo toda oposição ao Regime
Socialista.

8. (Uerj) 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 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.
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9. (Unirio) A Revolução Russa foi um dos grandes acontecimentos históricos que marcaram a
crise da sociedade liberal no início do século XX. Sobre as etapas do processo de construção do
socialismo na Rússia, podemos afirmar corretamente que:
a) O Governo Provisório, iniciado com a Revolução de Fevereiro (1917), levou ao poder os
grupos liberais burgueses aliados aos mencheviques que, liderados pelo primeiro ministro
Kerensky, fecharam a Duma (Parlamento) e encerraram as atividades dos Comitês de
Sovietes.
b) A liderança exercida pelos bolcheviques sobre os demais partidos políticos atuantes no
período pré-revolucionário permitiu que controlassem as reformas econômicas
empreendidas pela Duma (Parlamento), convocada pelo Czar Nicolau II no Manifesto de
Outubro (1905).
c) A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial (1914 -1918) fez retroceder o
processo revolucionário, pois as baixas excessivas, sofridas pelo exército russo, foram
compensadas por diversas anexações territoriais, tais como a Rússia Branca e a Georgia.
d) As diversas agitações populares e as tentativas revolucionárias, lideradas por segmentos
burgueses e citadinos, enfraqueceram-se progressivamente após a vitória russa na guerra
contra o Japão (1903-05), que abriu aos russos os ricos mercados comerciais do oriente.
e) As "Teses de Abril", enunciadas por Lênin (1917), popularizaram os ideais revolucionários
bolchevistas ao reivindicarem a divisão das grandes propriedades fundiárias entre os
camponeses e a entrega do poder aos sovietes, fortalecendo o partido bolchevique no
processo da revolução.

10. (Unicamp) 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 essa disputa e, a partir
de então, a figura de Trotsky foi sendo progressivamente retirada dos documentos soviéticos.
A partir da leitura do texto:
a) Transcreva 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.
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Gabarito:
1. A
2. C
3. A
4. B
5. C
6. D
7. C
8. A
9. E
10.___
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