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1- (MAKENZIE-SP) Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras responsabilizaram a 
Alemanha pela guerra e foi-lhe imposto um tratado punitivo, o Tratado de Versalhes, que teve como 
consequências:  
a) degradação dos ideais liberais e democráticos, agitações políticas de esquerda, crise econômica e 
desemprego; 
b) enfraquecimento dos sentimentos nacionais, militarização do Estado Alemão, recuperação econômica e 
incorporação de Gdansk; 
c) anexação das colônias de Togo e Camarões, a afirmação dos ideais liberais e democráticos e a valorização do 
marco alemão; 
d) prosperidade econômica, rearmamento alemão, desmembramento da Alemanha e fortalecimento dos partidos 
liberais; 
e) surgimento da República Democrática Alemã e da República Federal Alemã, fortalecendo o nazismo, 
militarismo e diminuição do desemprego. 
 
2- “Em outubro de 1917, os bolcheviques assumiram o poder na Rússia, com o respaldo das suas organizações 
de base, que representavam os diferentes estratos da população, dos camponeses aos operários. Foi um 
movimento único na História da humanidade, pelo que representou de mudança na face política do planeta. Ainda 
que a utopia não se transformasse em realidade, perpetuou-se como exemplo de rebeldia e obstinação.”  
Revista História Viva, n 20, pág. 33  
A Revolução Russa foi um movimento único na história da humanidade, pois:  
a) implantou uma república que concedeu liberdades democráticas para a população através da atuação dos 
sovietes.  
b) permitiu que, efetivamente, as classes trabalhadoras conquistassem o poder e passassem a administrar as 
fábricas e as propriedades rurais.  
c) transformou a Rússia, de um país agrário e atrasado, em uma grande potência industrial e militar.  
d) implementou a constituição de uma nova sociedade baseada na propriedade estatal, em rigoroso planejamento 
econômico constituindo uma ameaça à ordem capitalista.  
e) implantou um regime socialista que, rapidamente, propagou-se pela Europa ocidental. 
 
3- (UFJF – 2013) Sobre a Revolução russa de outubro de 1917, o historiador Daniel Aarão Reis (2003) escreveu: 
(...) os mais amargos não hesitam em dizer que a Rússia ensinou ao mundo caminhos que não devem ser 
trilhados. Enquanto os mais otimistas ainda sustentam que um gigantesco assalto ao céu da ordem constituída 
tem sempre seu valor e legitimidade, podendo proporcionar importantes referências para a reestruturação do 
futuro.  REIS FILHO, Daniel Aarão.  
As revoluções russas e o socialismo soviético. São Paulo: UNESP, 2003. p.171.  
 
a) Estabeleça uma correlação entre o envolvimento da Rússia na 1ª guerra e a eclosão da Revolução em 1917.  
 
 
 
b) Identifique e analise os dois principais “partidos” de orientação socialista envolvidos na revolução. 
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