Tarefa 18 – Professor Cléber
01. (INTA Inst. Superior de Tecn. Aplicada CE/2016)
“Pouco antes de falecer (1924), Lênin se preocupou com a ‘deformação burocrática do socialismo’. Muitos
operários e camponeses, líderes dos sovietes, tinham morrido na guerra civil ou haviam entrado para o
partido e se tornado obedientes demais. Lênin estava preocupado porque os sovietes tinham perdido a
autonomia e os funcionários do partido estavam acumulando muitos poderes. Principalmente o chefe dos
burocratas, Stálin, considerado rude e agressivo. Embora não fosse profeta, Lênin adivinhava o futuro.
Após a morte de Lênin, houve uma disputa de poder entre os dois mais importantes dirigentes soviéticos,
Leon Trotski e Josef Stálin.”
(Disponível em: http://novahistoriacritica.blogspot.com.br/2013/06/a‐
disputa‐entre‐stalin‐e‐trotski.html)

Além da disputa pelo poder, a grande controvérsia entre Stálin e Trotski dizia respeito à:
a) Adoção de medidas socialistas para compor o novo governo da URSS.
b) Expansão, ou não, da Revolução Russa pelos demais países e continentes.
c) Privatização de empresas e criação de cooperativas como os Kolkozes e Sovkozes.
d) Criação de uma ditadura do proletariado que extinguisse as diferenças sociais no país.
e) Utilização de métodos capitalistas que gerassem o desenvolvimento econômico russo.
02. (UFRN/2011) As ideias de diversas correntes marxistas deram as bases teóricas das grandes revoluções
políticas no século XX: a Revolução Russa de 1917, a Revolução Chinesa de 1949 e a Revolução Cubana de
1959.
Nos três exemplos citados, a inspiração marxista pode ser identificada
a) No Anarquismo, que propunha a destruição da propriedade privada e a abolição das hierarquias dentro
do Estado, e que serviu de base norteadora para essas revoluções.
b) No combate ao Capitalismo, visando à formação de um mundo novo, que aboliria a desigualdade social
e integraria o proletariado no cenário da política.
c) Na forte vinculação existente entre as propostas dos revolucionários e aquelas defendidas pelo
Liberalismo, sobretudo a defesa dos interesses dos trabalhadores.
d) Na condução do processo revolucionário por um conjunto de partidos políticos defensores do
Socialismo, sob lideranças camponesas, mas com frágil repercussão no proletariado.
03. (UNESP SP/2010) A Revolução Russa é o acontecimento mais importante da Guerra Mundial.
(Rosa Luxemburgo. A revolução russa. Lisboa: Ulmeiro, 1975.)

A frase de Rosa Luxemburgo, polonesa então radicada na Alemanha, associa diretamente a ocorrência da
Revolução Russa com a Primeira Guerra Mundial.
Indique e analise possíveis vínculos entre os dois processos, destacando os efeitos da Guerra na vida
interna da Rússia.
04. (UFMT/2009) O campo, em 1922, colheu 50% a mais de grãos do que no ano anterior. A indústria de
consumo dava mostras de recuperação, sobretudo a têxtil. Embora o volume da produção fosse ainda um
quinto, em 1922, do que fora no período anterior à 1a Guerra Mundial, em relação ao ano anterior crescera
aproximadamente 50 %. O tráfego ferroviário fora reativado em todo o país.
(HECKER, A. Revolução Russa: uma história em debate.
São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2007.)

No trecho acima, o autor fala sobre a Nova Política Econômica (NEP), instalada por Lênin pouco tempo
depois da tomada do poder na Rússia. Sobre a NEP, analise as afirmativas.
I. Representou uma suavização da política econômica anterior, admitindo algumas manifestações
capitalistas ou de economia mista para reorganizar o aparelho produtivo.
II. Contribuiu para o surgimento de uma nova categoria social, os nepmen, empresários da iniciativa
privada que colaborariam com o governo bolchevique e dispostos a uma adaptação ao comunismo.
III. Expressou o rompimento definitivo da Rússia com o sistema capitalista e uma forte guinada ao
comunismo socialista.
IV. Significou melhoria nas condições do trabalhador industrial: aumento salarial e diminuição da jornada
de trabalho.

Geografia – Avaliação Produtiva

Estão corretas as afirmativas
a) I e IV, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.
e) I e II, apenas.
05. (UFC CE/2004) A estrutura interna da Terra é interpretada como sendo formada por grandes camadas.
a) Nomeie as grandes camadas que formam a estrutura interna da Terra.
b) Apresente as características que as diferenciam.
06. (UFC CE/2004) As terras emersas são constituídas por grandes estruturas geológicas.
a) Nomeie as estruturas geológicas que constituem o embasamento do relevo terrestre.
b) Apresente uma caracterização sucinta da origem de cada uma delas.
07. (UFRR/2017) Considerando a figura abaixo, apresentando as diferentes camadas geológicas da terra,
identifique a correspondência correta das camadas.

Fonte: Adaptado de CPRM, 2016.

a)
b)
c)
d)
e)

I – Núcleo Térmico, II – Núcleo adjacente, III – Manto aquecido, IV – Manto esfriado e V – Crosta;
I – Núcleo, II – Núcleo posterior, III – Manto aquecido, IV – Manto esfriado e V - Estratosfera;
I – Núcleo, II – Esferóide, III – Manto inferior, IV – Manto externo e V – Crosta;
I – Crosta elipsoidal, II – Núcleo posterior, III – Manto inferior, IV – Manto externo e V – Crosta
continental;
I – Núcleo interno, II – Núcleo externo, III – Manto Inferior, IV – Manto Superior e V – Crosta.

08. (FGV/2017) A ideia de que estamos vivendo uma nova fase da história geológica da Terra, marcada pelos
impactos avassaladores da ação de uma única espécie – a nossa – sobre a estrutura do planeta, acaba de
dar um passo importante rumo à aprovação oficial. Um time com mais de 30 cientistas apresentou suas
conclusões após anos de debates e afirmou que sim, este é o Antropoceno, a Era do Homem.
(Reinaldo J. Lopes. www.folha.com.br, 07.01.2016. Adaptado)

Pode-se afirmar, corretamente, que a relação homem meio indicada no excerto é reforçada
a) Pela prática da reciclagem e da compostagem em ambientes urbanos.
b) Pela agricultura e pelas formas de manejo familiares no campo.
c) Pelo sedentarismo e pela domesticação de animais.
d) Pela perenidade e pelo represamento de corpos hídricos.
e) Pelo uso do carvão mineral e do petróleo como fontes de energia.
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