
GABARITO DE HISTÓRIA – 2º ANO 

 

01. 

a) Constitucional Democrata 

b) Burguesia nacional russa 

c) Pretendia estabelecer um regime liberal e democrático, nas formas de uma 

monarquia parlamentar ou de uma monarquia constitucional. 

02.  

a) Partido Social Democrata 

b)Implantar o socialismo na Rússia 

c) Minoria 

d) Maioria  

03. Denominação para os conselhos de representantes dos trabalhadores urbanos, 

soldados e camponeses que surgiu, pela primeira vez na Rússia, durante a Revolução 

de 1905. Espontaneamente, os trabalhadores organizaram esses conselhos que 

passaram a dirigir as greves e logo se transformaram num governo municipal paralelo.  

04. Apesar de reprimidos, os sovietes ressurgiram em 1917 e lideraram a Revolução. 

05. A guerra provocou o colapso da economia russa, milhões de mortes, fome e, 

quando Nicolau II assumiu o comando da guerra, o povo voltou-se contra o czar. 

06. Qual o significado de “Dualidade do Poder” após a Revolução de Fevereiro ? 

Apesar da existência de um governo formal – o Provisório -, havia um poder paralelo e 

que governava de fato a Rússia. Esse governo “de fato” era exercido pelos sovietes. 

07. (1) Saída da Rússia da Guerra; (2) distribuição de alimentos; (3) realização de uma 

reforma agrária; (4) reconhecimento do soviete como o único e verdadeiro governo. As 

Teses de Abril foram sintetizadas nas palavras de ordem: “paz, pão, terra e todo o 

poder aos sovietes.” 

08. Os principais sovietes da Rússia passaram para o controle do partido bolchevique. 

09. (1) Nacionalização das empresas estrangeiras; (2) estatização de bancos e 

indústrias; (3) controle do comércio exterior pelo Estado. 

10. Os russos “brancos” eram aristocratas, burgueses e classe média. 

11. O Estado controlava o comércio externo, os bancos e a grande indústria. 
12. As pequenas indústrias, a agricultura e o comércio interno eram de iniciativa 

privada. 

13. (1) Stalin pregava a consolidação do socialismo na URSS – “Socialismo num único 

país”; (2) Trotsky defendia a difusão do socialismo pelo mundo – “Revolução 

Permanente.”  

 

 

 


