
 
 

http://simuladosquestoes.com.br/ 
 

Simulado sobre Período Entre-Guerras: Revolução 
Russa de 1917 

Concurso Professor de História 
 
01. (Ano:2017/Banca:CESPE) A respeito da vida cultural nos séculos XIX e XX, julgue (C ou               
E) o item a seguir. 
Aspecto essencial às vanguardas literárias da Europa ocidental nas primeiras décadas do            
século XX era o compromisso com ideias e programas à esquerda do espectro político. 
 
Certo  Errado 
 
02. (Ano:2016/Banca:IF-TO) O progressivo desgaste do regime czarista contribuiu         
decisivamente para a vitória da Revolução Bolchevique (outubro/1917) e para o           
estabelecimento de uma experiência socialista na Rússia. Acerca dos eventos históricos           
que conduziram o czarismo ao referido desgaste, podem ser corretamente citados(as): 
a) Reação violenta do governo czarista contra manifestações populares (“Domingo          
Sangrento”) e derrota militar na Guerra dos Sipaios. 
b) Derrota do Império Russo na guerra contra o Japão e a participação russa na I Guerra                 
Mundial.  
c) Derrota militar do Império Russo na Guerra dos Bôeres e imposição das “Teses de Abril”. 
d) Fechamento da Duma e repressão violenta à atuação paramilitar do Exército Vermelho. 
e) Suspensão das eleições diretas e envolvimento militar do Império Russo na Guerra             
Franco-Prussiana.  
 
03. (Ano:2016/Banca:CESPE) No século passado, o fascismo e o comunismo foram           
correntes ideológicas presentes na política de muitos países. A respeito dessas correntes,            
julgue (C ou E) o item subsequente. 
 
Fascistas e comunistas divergiam quanto à eficiência da intervenção do Estado na            
economia. 
 
Certo  Errado 
 
04. (Ano:2016/Banca:CESPE) Tendo em vista que, na primeira metade do século XX,            
houve importantes inovações nos padrões culturais e estéticos, julgue (C ou E) o seguinte              
item. 
 
Na década de 40, o movimento denominado jdanovismo estabeleceu como diretriz para a             
organização intelectual e artística, na URSS e entre seus simpatizantes no mundo, a             
adoção dos princípios do Modernismo, por estarem em harmonia com o desenvolvimento            
industrial do país. 
 
Certo  Errado 
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05. (Ano:2016/Banca:CESPE) Tendo em vista que, na primeira metade do século XX,            
houve importantes inovações nos padrões culturais e estéticos, julgue (C ou E) o seguinte              
item. 
 
A Revolução Russa de 1917 pôs fim ao conservadorismo cultural e, nos anos 20, com o                
apoio do Partido Comunista, artistas e intelectuais de vanguarda desenvolveram o           
construtivismo, em consonância com a edificação da sociedade socialista. 
 
Certo  Errado 
 
06. (Ano:2016/Banca:IDECAN) “A subida de Stálin ao poder notabilizou o começo de uma             
proposta política econômica fundamentada na desistência da NEP e na implantação dos            
planos quinquenais. Esse plano foi organizado pela Gosplan (setor responsável por           
estabelecer os planos quinquenais soviéticos) que possuía a missão de planejamento           
econômico, com objetivo de converter a União Soviética em uma nação socialista atual e              
industrializada.” 
(Disponível em:  
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/64916/planos-quinquenais-sovieticos#i
xzz3unP8Fuqh.) 
 
Sobre as medidas de implantação dos planos quinquenais na Rússia, analise as afirmativas             
a seguir. 
I. Houve o desenvolvimento da indústria de base, em detrimento da indústria leve, de bens               
de consumo. 
II. Implantou-se a coletivização forçada da agricultura. 
III. Os Kulaks, médios camponeses, mantiveram a propriedade privada no campo e o             
controle da produção. 
IV. Decretou-se a saída da Rússia da I Guerra Mundial através do tratado de Brest-Litovski. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
  a) I, II, III e IV. 
  b) I e II, apenas. 
  c) II e III, apenas. 
  d) III e IV, apenas. 
 
07. (Ano:2015/Banca:UFMT) A partir de março de 1917, quando as ruidosas multidões de             
trabalhadores e soldados, cercando o Palácio Tauride, obrigaram a hesitante Duma Imperial            
a assumir o poder na Rússia, foram as massas populares, operários, soldados e             
camponeses que forçaram todas as mudanças na Revolução.  
(REED, J. Dez dias que abalaram o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.) 
 
O texto de John Reed aponta para uma característica da Revolução Russa, qual seja, a               
intensa participação dos trabalhadores. O slogan “Pão, Paz e Terra" sintetiza as principais             
reinvindicações desses trabalhadores russos no período. Sobre essas reinvindicações,         
assinale a afirmativa correta. 
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a) Todos os trabalhadores postulavam a retirada da Rússia da guerra e a implantação de               
um sistema de subsídio para compra do pão. 
b) Os camponeses requeriam o fim dos impostos sobre suas propriedades rurais enquanto             
os operários pediam a modernização das indústrias. 
c) Os trabalhadores urbanos demandavam melhores condições laborais e menos horas de            
trabalho enquanto os rurais exigiam uma ampla e profunda reforma agrária. 
d) O proletariado das cidades pleiteava a distribuição gratuita de pão e os campesinos              
queriam a estatização completa das terras agriculturáveis. 
 
08. (Ano:2015/Banca:CESPE) O século XX é considerado o século das revoluções. A partir             
de 1917, quando a autocracia czarista foi derrubada, as utopias engendradas pelo século             
XIX buscaram materializar-se. A rigor, as revoluções se universalizaram, indo da Europa à             
Ásia, da América à África. Relativamente às revoluções do século XX, julgue (C ou E) o item                 
subsequente. 
A Revolução Russa de 1917 confirmou a tese de Marx segundo a qual o fim do capitalismo                 
começaria pelos países menos desenvolvidos, que ele classificou como os elos mais fracos             
da corrente, onde a miséria era maior. 
 
Certo  Errado  
 
09. (Ano:2015/Banca:CESPE) Contraditório, o século XX já foi chamado de luminoso e de             
sombrio. Da mesma forma que viu a expansão de regimes democráticos, mormente após a              
Segunda Guerra Mundial, ele também conviveu com um fenômeno político visceralmente           
antiliberal e antidemocrático, os fascismos. Em verdade, os anos 20 e 30 desse século              
foram marcados pela crise do liberalismo e pela ascensão de regimes totalitários de             
esquerda (URSS) e de direita, como, entre outros países e regiões, na Itália, Alemanha,              
Polônia, Península Ibérica e no Japão. Acerca dessa realidade histórica, julgue (C ou E) o               
próximo item. 
 
Em meio à grande depressão decorrente da crise de 1929, que devastou a economia              
alemã, Adolf Hitler se fez líder do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães e,             
ante um país depauperado, mas com as instituições políticas ainda fortalecidas, ele            
comandou o golpe militar que o levou ao poder em 1933. 
 
Certo  Errado 
 
10. (Ano:2015/Banca:CESPE) Contraditório, o século XX já foi chamado de luminoso e de             
sombrio. Da mesma forma que viu a expansão de regimes democráticos, mormente após a              
Segunda Guerra Mundial, ele também conviveu com um fenômeno político visceralmente           
antiliberal e antidemocrático, os fascismos. Em verdade, os anos 20 e 30 desse século              
foram marcados pela crise do liberalismo e pela ascensão de regimes totalitários de             
esquerda (URSS) e de direita, como, entre outros países e regiões, na Itália, Alemanha,              
Polônia, Península Ibérica e no Japão. Acerca dessa realidade histórica, julgue (C ou E) o               
próximo item. 
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Se, no Japão, os militares assumiram posições claramente fascistas e puseram em prática             
um ambicioso processo de expansão do país pela Ásia, na Península Ibérica deu-se o              
contrário: em Portugal e na Espanha, Salazar e Franco prescindiram do apoio militar e              
chegaram ao poder com apoio popular, comprovado em vitórias eleitorais de seus            
respectivos partidos. 
 
Certo  Errado  
 
GABARITO 
01. errado 
02. b 
03. errado 
04. errado 
05. errado 
06. b 
07. c 
08. errado 
09. errado 
10. errado 
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