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01. A participação da URSS na Segunda Guerra Mundial foi elemento fundamental para a derrota das tropas nazistas e para o fim da 
Segunda Guerra Mundial. Contudo, as atrocidades cometidas pela ditadura stalinista (1924-1953), que não só perseguiu, prendeu e 
matou milhares de cidadãos em suas repúblicas, foram cometidas também em países vizinhos, como na Polônia, como foi o caso do 
massacre da Floresta de Katyn que o governo soviético tentou esconder, no intuito de não ser acusado de genocídio e obviamente ser 
o país líder do bloco socialista na Guerra Fria.

 Resposta: B

02. A estrutura do socialismo real, implantada por Stálin, mostrou ineficiência a partir da década de 70, pois os planos quinquenais, 
através da profunda estatização, amordaçavam o dinamismo econômico da União Soviética. Já o modelo político baseado no partido 
único socialista se fundamentou no autoritarismo e na burocracia extenuante. Essa realidade realçou o marasmo econômico e político 
levando a URSS a não mais conseguir acompanhar o dinamismo capitalista do ocidente. A URSS ainda tentou dinamizar sua estrutura 
através do governo de Gorbachev que buscou disseminar o liberalismo com a “Perestróika” e a “Glasnost” que promoveriam uma 
maior liberdade econômica, entretanto, houve um choque com a elite partidária conservadora chamada de “nomenklatura”, bem 
como com o radicalismo de Iéltsin e Gorbachev entrou em decadência e junto com ele a URSS.

 Resposta: D

03. A rivalidade entre os Estados Unidos capitalistas e União Soviética socialista gerou uma intensa rivalidade entre inúmeros setores de 
tal forma que a corrida armamentista provocou medo na sociedade planetária, pois, caso ocorresse um conflito direto entre as duas 
superpotências, a vida no planeta poderia ser extinta devido à enorme quantidade de artefatos atômicos. A bipolarização gerou 
inúmeros conflitos regionais financiados pela potência da oposição, como o caso de Cuba onde a URSS ajudou o governo de Fidel 
Castro a aniquilar os grupos ligados aos USA.

 Resposta: C

04. A decadência da União Soviética repercutiu nos países que compunham sua área de influência, principalmente os do leste europeu. 
A queda do socialismo real teve particularidades em cada país, na antiga Tchecoslováquia houve o desmembramento do país numa 
negociação pacífica liderada por homens como Dubcek que tinham como referência a moderação. Já a antiga Iugoslávia, distanciou-
se do socialismo através de uma guerra civil, após a morte do ditador Tito, incentivada pelo líder sérvio Slobodan Milosevic. A guerra 
entre sérvios, croatas, eslovenos, muçulmanos e outras etnias gerou uma carnificina que chegou ao fim somente com a intervenção 
da ONU e o desmembramento do país. Letônia, Estônia e Lituânia eram pequenas repúblicas independentes que passaram a pertencer 
ao estado soviético na Segunda Guerra. Esses povos, em sua maioria, discordaram desse atrelamento e quando a URSS entrou em 
decadência, no final da década de 80, buscaram vivamente as suas independências, o que conseguiram precocemente.

 Resposta: B

05. Na década de 80 do século passado, o poderio soviético já estava em processo de decadência, por isso sua estrutura militar não conseguiu 
manter o controle sobre o Afeganistão. A invasão soviética em 1979 sobre o Afeganistão tornou-se a Guerra do Vietnã para a URSS, pois 
os rebeldes, com o apoio dos Estados Unidos passou a derrotar as armas de Moscou. Os Estados Unidos fortaleceram militarmente rebeldes 
fundamentalistas muçulmanos dos mujahedins, que eram liderados por Osama Bin Laden, minando o domínio soviético e elevando suas 
baixas. Como a economia soviética já mostrava sinais de decadência devido ao marasmo gerado por décadas de péssimos planos quinquenais 
stalinistas, como, também, pela ineficiência da Glasnost e Perestróika de Gorbachev, não restou a Moscou se retirar do Afeganistão que 
passou a ser governado pelo fundamentalismo do talibã apoiado por Osama Bin Laden que, posteriormente, irá se revoltar contra os Estados 
Unidos alicerçando o atentado ao World Trade Center com o grupo terrorista “Al Qaeda”.

 Resposta: E

06. O governo de Kruschev, na década de 50, possuiu inúmeros exemplos de autoritarismo, contudo, alarmou o mundo socialista ao mostrar 
o lado negativo do stalinismo através da discussão sobre os Gulags, o alto financiamento dos projetos militares em contraposição à 
marginalização política e econômica sofrida pelo povo.

 Resposta: E

07. A Guerra Fria mostrou ao mundo a profunda divergência entre as duas superpotências, que pôde ser notada quando os Estados Unidos 
criaram a OTAN, a CIA, a Doutrina Truman e o Plano Marshall que consolidariam o capitalismo. Já a União Soviética implantou o Pacto 
de Varsóvia, a KGB e o COMECON que tentaram enfraquecer os EUA. A URSS sempre se manteve na ONU, já faz parte do Conselho 
de Segurança e mantém o poder de veto. Já o acordo de Camp David se relaciona com questões do Oriente Médio.

 Resposta: A
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08. Apesar de a Guerra Fria possuir como elemento fundamental as divergências entre o modelo soviético e o norte-americano, várias 
criações humanas superaram a disputa da Guerra Fria e se instauraram no dia a dia do homem, como a disseminação de aparelhos 
de comunicação e o uso de satélites artificiais. Como também o financiamento da indústria bélica que trouxe aperfeiçoamento às 
indústrias de consumo.

 Resposta E

09. O modelo estatal soviético implantado por Stalin foi criticado pela Primavera de Praga, que buscava uma liberalização, entrando em 
choque com o autoritarismo de Moscou. A reação soviética foi fulminante, pois o governo stalinista de Brejnev enviou tanques do 
Pacto de Varsóvia, tirando o poder político dos insurgentes.

 Resposta: B

10. O socialismo marxista possui uma fundamentação universalista, pois ao se valorizar o sentimento classista, no caso específico do 
socialismo seria a defesa dos interesses do proletariado, os governos deveriam colocar esses interesses regionais abaixo da ideologia 
operária no planeta, contudo o governo stalinista em Moscou passou a considerar os interesses da pátria soviética como se fossem a 
do proletariado internacional, por isso que se algum indivíduo ou instituição se distanciasse na União Soviética seria considerado um  
traidor. Essa realidade ocorreu na Tchecoslováquia quando expoentes do governo passaram a buscar uma independência em relação 
a Moscou no que ficou chamado de “Primavera de Praga” no que foi prontamente reprimido pelos tanques soviéticos ocasionando 
a prisão do líder rebelde Dubcek.

 Resposta: D
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