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1.   A influência e o domínio do povo pelo “partido”, isto é, por alguns recém-chegados (os ideólogos comunistas 
procedem dos centros urbanos), já destruiu a influência e a energia construtiva desta promissora instituição que eram 
os sovietes. No momento atual, são os comitês do partido e não os sovietes que governam a Rússia. E sua 
organização padece de todos os defeitos da organização burocrática. 
 

KROPOTKIN, Piotr. “Carta a Lênin (04.03.1920)”. Textos escolhidos, 1987. 
 
As críticas do anarquista Kropotkin a Lênin, presentes nessa carta de 1920, indicam a sua  
a) crença de que o partido bolchevique consiga reconhecer o poder supremo dos sovietes e extinguir a injustiça 

social, a hegemonia burguesa e o autoritarismo.    
b) insatisfação em relação à diminuição da influência das associações de soldados e trabalhadores e ao aumento da 

influência política das lideranças bolcheviques.    
c) disposição de anular a influência dos sovietes, para que o Estado russo seja eliminado e se instale uma nova 

organização política, baseada na supressão de toda forma de poder.    
d) avaliação de que o partido social-democrata se tornou, após a Revolução de Outubro de 1917, o único grupo 

político capaz de conter as manifestações sociais e reestruturar o Estado russo.    
e) discordância diante do esforço organizativo do país, empreendido pelos bolcheviques, e sua aposta no retorno da 

monarquia parlamentar derrubada pela Revolução de Outubro de 1917.    
   
2.   O Fascismo se configurou no século XX a partir da crise que a sociedade capitalista viveu após a Primeira Guerra 
Mundial. O Nazismo foi o regime fascista totalitário mais intenso, pregava a raça pura e a eliminação sistemática de 
outros povos. Estas ideias, porém nasceram em séculos anteriores. Germes das ideias nazistas podem ser apontados 
em correntes de pensamento como:  
a) o determinismo biológico que explicava as diferenças entre os povos pelas características raciais.    
b) o evolucionismo que explicava a superioridade da raça europeia.    
c) a teoria da cultura que confirmava a superioridade da população europeia.    
d) o Fascismo presente no Imperialismo do século XIX.    
e) o Franquismo nascido na Espanha que visava eliminar a população basca.    
   
3.   No final da primavera de 1921, um grande artigo de Lenin define o que será a NEP [Nova política econômica]: 
supressão das requisições, impostos em gêneros (para os camponeses); liberdade de comércio; liberdade de produção 
artesanal; concessões aos capitalistas estrangeiros; liberdade de empresa – é verdade que restrita – para os cidadãos 
soviéticos. [...] Ao mesmo tempo, recusa qualquer liberdade política ao país: “Os mencheviques continuarão presos”, e 
anuncia uma depuração do partido, dirigida contra os revolucionários oriundos de outros partidos, isto é, não 
imbuídos da mentalidade bolchevique. 
 

(Victor Serge. Memórias de um revolucionário, 1987.)  
 
O texto identifica duas características do processo de constituição da União Soviética:  
a) a reconciliação entre as principais facções social-democratas e a implantação de um sistema político que atribuía 

todo poder aos sovietes de soldados, operários e camponeses.    
b) o reconhecimento do fracasso político e social dos ideais comunistas e o restabelecimento do capitalismo liberal 

como modo de produção hegemônico no país.    
c) a estatização das empresas e dos capitais estrangeiros investidos no país e a nacionalização de todos os meios de 

produção, com a implantação do chamado comunismo de guerra.    
d) a aguda centralização do poder nas mãos do partido governante e o restabelecimento temporário de algumas 

práticas capitalistas, que visavam à aceleração do crescimento econômico do país.    
e) o fim da participação russa na Guerra Mundial, defendida pelas principais lideranças do Exército Vermelho, e a 

legalização de todos os partidos socialistas.    
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4.   Leia. 
 
A Itália deseja a paz, mas não teme a guerra. 
A justiça sem a força é uma palavra sem sentido. 
Nós sonhamos com a Itália romana. 
 
Os três lemas acima foram amplamente divulgados durante o governo de Benito Mussolini (1922-1943) e revelam 
características centrais do fascismo italiano:  
a) a perseguição aos judeus, a liberdade de expressão e a valorização do direito romano.    
b) o culto ao corpo, o pacificismo e a ânsia de voltar ao passado.    
c) o nacionalismo, a valorização do espírito clássico e o materialismo.    
d) a beligerância, o culto à ação e o esforço expansionista.    
e) o revanchismo, a socialização da economia industrial e a perseguição aos estrangeiros.    
   
5.   O surgimento da bioética coincidiu com o clamor generalizado levantado pelos horrores da Segunda Guerra 
Mundial, reação que culminou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O objetivo primordial da bioética se 
baseia no princípio humanista de afirmar a primazia do ser humano e defender a dignidade e a liberdade inerentes ao 
mero fato de pertencer à espécie. 
 

(Adaptado de: BERGEL, S. Desafios da bioética. Planeta. ano 40, 472.ed., jan. 2012, p.70.) 
 
O período a que se refere o texto envolve também a ruptura com a democracia pela República de Weimar, a qual foi 
engendrada pelas conjunturas políticas da Alemanha nos anos 30 do século XX. É nesse quadro democrático que se 
pode compreender a ascensão do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães e a fundação do III Reich, 
criando um totalitarismo com faces eugênicas. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o totalitarismo eugênico, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, os eventos que comprovam essa prática.  
a) A capitulação da Alemanha, a independência das nações africanas e a perseguição aos arianos.    
b) A nacionalização dos portos, o fim do corredor polonês e o Pacto Ribbentrop-Molotov.    
c) A ocupação da Áustria, o fortalecimento dos bancos públicos e o antifascismo.    
d) A tomada de Paris, a invasão da URSS e a libertação dos Sudetos.    
e) As Leis de Nüremberg, a Solução Final e a criação dos campos de extermínio.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A questão remete a Revolução Russa de 1917. O texto do anarquista Kropotkin 
a Lênin faz uma crítica ao fato dos sovietes que eram os conselhos dos soldados e trabalhadores terem perdido poder 
e influência em detrimento do aumento do poder das lideranças do partido Bolchevique. Os sovietes representavam a 
participação popular. Os comitês do partido dominam o povo e os sovietes que possuíam uma energia construtiva 
perderam espaço. Vale dizer que os anarquistas desde o início da revolução criticaram muito a forma como o partido 
Bolchevique conduzia a política. O governo comunista após a revolução de outubro de 1917 massacrou muitos 
anarquistas e opositores ao novo regime. Sob, o governo de Stálin, 1924-1953, a URSS aprofundara o caminho rumo 
ao capitalismo de Estado: uma burguesia de Estado aliada à tecnocracia falava em nome do proletariado. Em 1945, a 
URSS avançou sobre o Leste Europeu e o mesmo sistema de partido e Estado foi instituído. As demais alternativas 
estão incorretas.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Com o término da Primeira Guerra Mundial em 1918 a Europa estava 
mergulhada em grave crise econômica que prejudicava muito os trabalhadores. Enquanto o capitalismo estava em 
profunda crise, o comunismo na URSS começou a dar sinais de melhora através da NEP. Desta forma, o operário 
europeu começou a se organizar em partidos de esquerda ameaçando o capitalismo. Assustada a burguesia apoiou 
regimes totalitários para impedir a implantação do comunismo. Assim surgiram regimes como o Fascismo Italiano e o 
nazismo Alemão. O Nazismo alemão, por sua vez, defendia a tese da superioridade racial ariana. Estas ideias não são 
novas, remetem ao determinismo biológico que atribuía às capacidades físicas, intelectuais, psicológicas à questão 
racial. As demais alternativas estão incorretas. O Fascismo não estava presente no Imperialismo do século XIX.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. Lênin e Trotsky lideraram a Revolução Russa em outubro de 1917 com ideias 
comunistas apoiadas no pensamento de Marx. O comunismo soviético foi caracterizado por uma excessiva 
centralização do poder nas mãos do Estado. Foi implantado o comunismo de guerra, 1918-1921, com a estatização 
dos meios de produção. O comunismo de guerra foi implantado em um contexto de guerra civil entre brancos (não 
comunistas) e vermelhos (comunistas) e, desta forma, a política não foi bem sucedida. Lênin, em 1921, criou a NEP 
(Nova Política Econômica) mesclando elementos comunistas e capitalistas para recuperar a economia. Segundo Lênin, 
era preciso “dar um passo para trás para depois dar dois passos para frente”. As alternativas [A], [B], [C] e [E] estão 
incorretas. Não ocorreu a conciliação entre facções socialdemocráticas para a revolução de outubro de 1917 na 
Rússia. Em 1921 com a adoção da NEP, Lênin não adotou o capitalismo liberal como modo de produção hegemônico. 
O comunismo de guerra foi anterior a implantação da NEP.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D]  
 
A primeira frase parece moderada, mas apresenta o país preparado e sem temer uma eventual guerra. A segunda 
frase destaca a importância da força para a execução da justiça e não se refere à força das leis, mas sim à força no 
sentido da violência e da autoridade do Estado fascista. A terceira frase resgata e valoriza o momento histórico de 
maior projeção da Itália, a época do Império Romano, marcada pelo expansionismo e pela subordinação de diversos 
povos.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
[A] Incorreta. A capitulação ou rendição alemã ocorreu em 1945 com a invasão soviética em Berlim. A independência 

das nações africanas foi um fenômeno da década de 70 do século XX, no episódio denominado “descolonização”. 
A perseguição aos arianos não tem fundamento histórico. 

[B] Incorreta. A nacionalização dos portos é uma denominação genérica às ações de nações como Japão, Brasil e 
Chile, que passaram a controlar seus portos no século XIX, controle antes feito pelas nações coloniais ou 
imperialistas. O fim do corredor polonês, ou seja, da área entre a Prússia Ocidental e a Oriental, esta em território 
polonês, só ocorreu com a libertação da Polônia no pós-guerra. O Pacto Ribbentrop-Molotov, estabelecido entre a 
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Alemanha nazista e a União Soviética, foi um pacto de não agressão que culminou com a divisão da Polônia em 
áreas de influência germânica (Lituânia) e soviética (Finlândia, Estônia e Letônia). 

[C] Incorreta. A ocupação da Áustria (Anchluss) pelos nazistas ocorreu em 1938 e não se relaciona com a política 
eugênica. O fortalecimento dos bancos públicos não se relaciona com os episódios ocorridos no período 
nazifascista. O nazismo é, em si, um fascismo, porém acrescido de ideias eugênicas. A luta contra os fascistas foi 
capitaneada pelos comunistas e pelos anarquistas. 

[D] Incorreta. A tomada de Paris, um dos episódios mais traumáticos da Segunda Guerra, não se relaciona 
diretamente com a política eugênica do nazismo, tampouco a invasão da URSS. A libertação dos Sudetos é um 
episódio do pós-guerra, uma vez que a Alemanha nazista ocupou essa região tcheca de maioria alemã em 1938. 

[E] Correta. As Leis de Nüremberg, a Solução Final e a criação dos campos de extermínio relacionaram-se com a 
decisão de aplicação de práticas eugênicas, as quais, mesmo antes da Conferência de Wansee, dissolveram 
casamentos entre arianos e não arianos, entre outras disposições. A Solução Final e a criação dos campos de 
extermínio, decididas em Wansee, preconizaram a proposta e o método de eliminação total dos judeus da Europa.   
 
 


