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01. Com a eclosão da guerra civil entre vermelhos e brancos, a economia estatal soviética fi cou com seu parque industrial e rural destruído. 
Lênin acreditou que, se permitisse o funcionamento de pequenas empresas capitalistas, a produção voltaria a crescer sem se criar 
enormes monopólios capitalistas e aumentando a produção de mercadorias. Após o reaquecimento do parque industrial estatal, as 
pequenas empresas burguesas entrariam em decadência sem o povo ter fi cado sem abastecimento.

 Resposta: A

02. É importante observar que o comando da questão pede que se marque a opção falsa. Em 1917, ocorreram duas revoluções na Rússia, 
a primeira ocorreu em fevereiro e foi capitaneada pela burguesia que não conseguiu diminuir a pobreza sentida pelo proletariado 
e pelos camponeses, além de manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial onde estava sofrendo gigantescas derrotas perante o 
exército alemão do II Reich o que aumentava a miséria entre a população pobre. Como a revolução burguesa liberal da Duma não 
resolveu os problemas sociais e econômicos, o partido revolucionário socialista bolchevique, liderado por Lênin, viu que seus lemas 
“todo poder aos soviets” e “terra, paz e pão” estava sendo incorporado pela população e em outubro toma o poder numa rápida 
revolução decretando a estatização dos meios de produção destruindo o capitalismo e se retirando da Primeira Guerra Mundial que 
era considerado imperialista capitalista. Como reação, o mundo capitalista isolou, diplomaticamente, a Rússia soviética com o Cordão 
Sanitário, porém com a manutenção do socialismo, os países capitalistas fi nanciaram o exército branco, que possuía ideais burgueses na 
Guerra Civil. Como consequência, Lênin criou o exército vermelho que sob a orientação de Trotsky derrotou as forças militares capitalistas. 
Contudo, as forças produtivas tinham sido arrasadas na guerra civil levando Lênin a um ousado projeto, chamado de Nova Política 
Econômica (NEP), onde as grandes empresas estatais destruídas se manteriam socialistas, mas se permitiria que pequenas empresas 
poderiam ser privadas (capitalistas), contudo Lênin morreu e seu projeto foi anulado pelo governo de Stálin que chegou ao poder 
por controlar a burocracia do partido socialista bolchevique (PCUS). Para chegar ao poder controlando o Estado e o Comitê Central 
do partido, Stálin teve que destruir as forças políticas ligadas a Trotsky, já que este era, praticamente, o único que poderia fazer 
frente ao seu “reinado”, tendo inclusive diferenças gritantes quanto ao papel da URSS, pois Stálin era nacionalista com o slogan 
“socialismo num só país” e Trotsky era mais voltado para integrar a URSS aos movimentos socialistas nos outros países com o lema 
“revolução permanente”.

 Resposta: E

03. A Revolução Russa de outubro de 1917 possuiu um programa socialista baseado nas ideias de Karl Marx, consequentemente 
disseminou a propriedade estatal e o poder popular representado pelos soviets e o poder político estava ligado ao partido de 
vanguarda marxista-leninista bolchevique. O governo nobiliárquico czarista foi banido, bem como o parlamentarismo liberal 
burguês da Duma. Após a morte de Lênin houve uma briga pelo poder entre o nacionalista Stálin, que controlava a estrutura 
partidária, e Trotsky, que tinha organizado o exército vermelho. Com a vitória do primeiro, a União Soviética realçou o autoritarismo 
político e o econômico. Vale salientar, que as ideias de Bakunin, no século XIX, divergiam das marxistas porque propunham a 
inexistência de autoridade com o fi m do Estado capitalista ou socialista.  

 Resposta: D

04. Após a guerra civil entre os Brancos capitalistas e os Vermelhos, o socialismo foi vitorioso, contudo o parque estatal produtivo industrial 
urbano e a agricultura estavam em ruínas. Lênin implantou, no intuito de que pequenas empresas capitalistas, ao terem a autorização 
de funcionarem, passassem a produzir e a suprir a população com bens, a política econômica chamada de NEP. Contudo, quando Lênin 
morreu, Stálin aumentou o controle sobre a secretaria geral do partido e promoveu uma total estatização da economia com os planos 
quinquenais, desarticulando a produção e provocando imensa fome. Para se manter no poder, Stálin criou um governo nacionalista 
(socialismo num só país) e autoritário (Gulags).

 Resposta: E

05. Após a morte de Lênin, grande parte da liderança bolchevique fi cou com medo de Trotsky assumir o poder e implantar uma ditadura 
baseada no exército vermelho, consequentemente, passou a fortalecer Stalin para que este, que controlava a máquina partidária, 
isolasse Trotsky. Entretanto, Stalin ao se fortalecer enfraqueceu Trotsky e implantou uma gigantesca ditadura baseada no Partido 
Comunista da União Soviética, perseguindo inclusive seus antigos aliados.

 Resposta: B



OSG.: 095111/15

Resolução – História III

06. A NEP permitiria a abertura de pequenas empresas capitalistas que funcionariam, com no máximo 21 funcionários, com o objetivo de 

aumentar a produção de bens, pois o parque produtivo russo foi destruído na guerra civil.

 Resposta: D

07. Principalmente com o governo ditatorial stalinista, a Arte passou a ser controlada pelo Estado que defendeu a ideologia de que o 

artista estava a serviço do Estado, transmitindo conceitos estatizantes e coletivos.

 Resposta: C

08. O partido era uma ramifi cação da antiga congregação unifi cada socialista russa, esse antigo clube comunista foi dividido entre 

bolchevique e menchevique. Os bolcheviques eram liderados por Lênin, Stálin e Trotsky, que entrou posteriormente no grupo, e 

propunham a visão majoritária de que o socialismo poderia ser implantado na Rússia logo após a destruição do czarismo numa 

revolução, sem necessariamente a sociedade eslava ter promovido a difusão do capitalismo em seu seio. Essa revolução seria feita 

pelos soviets desde que fossem direcionados por um forte partido de esquerda (bolchevique) que profi ssionalizasse a atuação 

intelectual e clandestina, aliada a uma forte penetração efetiva nas fábricas, campos e bairros humildes. Após a revolução, que 

destruiria, simultaneamente, o czarismo e o capitalismo, os meios de produção seriam estatizados e as riquezas seriam divididas 

igualmente entre a população no que Karl Marx chamou de ditadura do proletariado.

 Resposta: C

09. O movimento marxista da Rússia pré-revolução estava dividido em duas facções, a dos mencheviques propunha uma revolução 

por fases onde a população deveria se unir com a burguesia para implantar o capitalismo destruindo o czarismo  fortalecendo  

a Duma para, posteriormente, destruir o próprio capitalismo implantando o socialismo, já o bolchevique, liderado por Lênin, 

Stálin e Trotsky, propunha uma única revolução que destruiria o czarismo e o capitalismo disseminando o socialismo com os 

soviétes. Os soviets fariam o papel de Estado dirigindo a população, juntamente, com o partido bolchevique criando a propriedade 

comunitária. Essa proposta foi efetivada no mês de outubro de 1917 levando à Rússia a se retirar da Primeira Guerra Mundial e 

a fi car isolada no contexto internacional.

 Resposta: B

10. Após a morte de Lênin e a vitória de Stálin sobre Trotsky pelo controle do Estado soviético, Stálin passou a retirar atributos de governo 

dos soviets e os deslocou para o PCUS. Essa atitude o fortaleceu porque a autoridade fi cou centralizada com o secretário-geral, que 

passou a tomar decisões sem consultar os representantes do proletariado. Como consequência, implantou-se um governo excessivamente 

autoritário, nacionalista, estatizante e repressivo, como pode ser observado por intermédio dos planos quinquenais e dos gulags.

 Resposta: B
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