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01. O texto do jornalista norte-americano John Reed, relaciona claramente o trabalhador proletário com o soviet, no caso específico o de
Petrogrado. Os soviets eram instituições que surgiram na Rússia no início do século XX na forma de assembleias formadas por pessoas
marginalizadas pela sociedade czarista, principalmente trabalhadores urbanos ou rurais e moradores de cortiços. Essas assembleias
tinham o objetivo de respaldar os interesses dos oprimidos frente à exploração da elite, seja a nobreza ou a burguesa. Atualmente, os
soviets seriam uma espécie de união de sindicatos ou de associação de moradores (favelas).
Resposta: A
02. O nazismo hitlerista alemão e o stalinismo soviético, visto por alguns como vertente do bolchevismo, se apresentam como profundas
ditaduras que se caracterizaram por sangrentas perseguições à oposição política ou ideológica, como foi o caso da criação dos
campos de concentração, na Alemanha, ou dos Gulags, na Sibéria russa. Ambos os líderes se mostravam perante a sociedade como
a personificação do progresso, sendo que Hitler atuava no mundo capitalista ao propor que o Estado deveria proteger a propriedade
privada burguesa; já Stálin propunha a propriedade estatal controlada pela burocracia (“nomenklatura”) do Partido Comunista da
União Soviética, mas com discurso coletivista.
Resposta: B
03. Ambos os movimentos foram revoluções, porque são símbolos de mudanças radicais para a sociedade. A francesa destruiu
o Antigo Regime nobiliárquico e implantou o capitalismo, já a russa destruiu o capitalismo e disseminou o socialismo.
A Revolução Francesa foi liderada, majoritariamente, pela burguesia liberal dos partidos girondino e pântano, além da era napoleônica
ter protegido a propriedade privada através do Código Civil que desarticulou o movimento popular jacobino. A Revolução Russa,
em outubro de 1917, destruiu o parlamento burguês, chamado de Duma, e inseriu no poder o Soviet que defendeu a propriedade
coletiva sob a orientação do partido socialista bolchevique tendo como representante Lênin; nesse momento, a classe proletária passou
a suplantar a burguesia.
Resposta: B
04. O movimento socialista russo amadurece quando em 1905, percebe-se que, apesar da derrota da revolução chamada de
Ensaio Geral, os sovietes, espécie de sindicatos, tinham força política e social o suficiente para chegar ao poder destruindo,
numa única revolução o czarismo e o capitalismo e foi com essa constatação que Lênin criou o partido Bolchevique.
Em fevereiro de 1917, os soviets, dirigidos pelos bolcheviques, desestruturam o czarismo (nobreza) e o capitalismo (burguesia-duma)
e fazem da Rússia o primeiro Estado socialista, vale salientar que a Comuna de Paris, ocorrida em 1871, foi um movimento efêmero
que possuía características socialistas, mas que alguns estudiosos afirmam que se aproximava da anarquia. Após a morte de Lênin,
na década de 20, Stálin conseguiu isolar, politicamente, Trotsky e passou a controlar o Estado socialista com o domínio do Comitê
Central do partido perseguindo Trotsky que seria a única oposição viável ao autoritarismo stalinista. Essa luta levou ao assassinato de
Trotsky no México.
Resposta: A
05. A Rússia passou por inúmeras revoluções no início do século XX. A de 1905, chamada de Ensaio Geral, contribuiu para o surgimento
da associação popular dos soviets e para enfraquecer, momentaneamente, o czarismo. A de fevereiro de 1917 implantou a monarquia
liberal burguesa, que foi extinta no mesmo ano, quando a revolução de outubro destruiu os resquícios do czarismo e a monarquia
parlamentar, ao implantar a república proletária através do socialismo e do Estado controlado pelo soviet.
Resposta: B
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