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01 - (FUVEST SP/2001)      
“As fábricas devoram a vida humana desde os sete anos 
de idade. Sobre as mulheres pesam, de ordinário, 
trabalhos tão árduos quanto os dos homens; não 
percebem senão salários reduzidos. Equiparam-se aos 
adultos, para o trabalho, os menores de quatorze e doze 
anos... O horário, geralmente, nivela sexos e idades, 
entre os extremos habituais de nove a dez horas 
cotidianas de canseira.” 

Rui Barbosa, A questão social e política no Brasil, 1919. 
a) Indique os principais problemas sociais apontados 

pelo texto; 
b) Relacione-os com as idéias, reivindicações e formas 

de luta dos operários, na década de 1910, em São 
Paulo. 

 
02 - (FUVEST SP/2002)      

“A pátria, velha superstição que serve tão bem para 
manter os exércitos sanguinários e as polpudas 
negociatas; a religião, secular mentira que faz do 
homem um instrumento servil dos padres e dos ricos: a 
propriedade, instituição baseada na violência, na 
astúcia e que se faz passar por originariamente divina e 
eterna, enquanto não passa de um mero fruto do 
roubo".  
Luigi Molinari, por volta de 1900.  
O texto expressa idéias filiadas ao: 
a) Sindicalismo. 
b) Chauvinismo. 
c) Evolucionismo 
d) Anarquismo 
e) Positivismo 

 
03 - (UEL PR/2001)      

O jornal libertário O Amigo do Povo, já em 5 de 
setembro de 1902, denunciava enfaticamente: 
 
“a [trabalhadora] que não se submete ás exigências 
arbitrárias, não já do burguês (…) mas as dos capatazes, 
ao serviço dos mesmos senhores, é desacreditada e 
maltratada por esses homens sem consciência, até o 
extremo de optar entre a degradação e a morte.” 
No Brasil, nas primeiras décadas do século XX, grande 
parte do proletariado era constituído por mulheres e 
crianças. A imprensa operária, em vários artigos, e a 
literatura, em romances como Parque Industrial, da 
escritora feminista dos anos trinta, Patrícia Galvão 
(1910–1962), conhecida como Pagu, denunciaram a 
exploração e a humilhação a que estavam submetidas 
as mulheres operárias.  
 
Sobre o mundo do trabalho feminino nas primeiras 
décadas do século XX, considere as seguintes 
afirmativas. 
I. As operárias do tempo de Pagu enfrentaram 

longas jornadas de trabalho e baixos salários. 
II. As trabalhadoras, desprotegidas pela legislação e 

vulneráveis nas relações com os patrões, 

recebiam maus-tratos e, sobretudo, o contínuo 
assédio sexual. 

III. No início do século XX, na medida em que 
avançou a industrialização, as mulheres 
desempenharam papéis de comando no mundo 
dos negócios. 

IV. Para muitos médicos e sanitaristas da época, o 
trabalho das mães fora do lar levaria à 
desagregação da família e comprometeria a 
formação dos filhos – os futuros cidadãos 
brasileiros. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
04 - (UEM PR/1999)      

O movimento operário brasileiro, na Primeira República, 
teve no anarquismo a principal corrente organizativa.  
 
Sobre o anarquismo, assinale o que for correto. 
01. Os anarquistas pregavam o anticlericalismo, o 

antimilitarismo e o internacionalismo. 
02. As organizações operárias de orientação anarquista 

foram expressivas no Centro Sul, a partir dos 
primeiros anos do século XX. 

04. Os anarquistas combatiam as associações de 
caráter assistencialista. 

08. Anarquistas e comunistas lideraram, 
conjuntamente, as greves de 1917 que paralisaram 
São Paulo, comprometendo a exportação do café, 
pelo porto de Santos. 

16. Os anarquistas lutavam pela liberdade partidária e 
pelo reconhecimento ao direito da representação 
dos partidos minoritários no Congresso. 

32. A lei de acidente de trabalho e a lei do salário 
mínimo foram decretadas em atendimento às 
reivindicações dos anarquistas, durante as greves 
de 1917. 

64. Para os anarquistas, o objetivo último da ação 
operária consistia na completa extinção do Estado. 

 
05 - (FURG RS/2000)      

As inauditas violências de que somos alvo, sofremo-las 
por julgarmos ingenuamente que o operário no Brasil 
fosse gente, por entender que os governantes tivessem 
algum respeito pela lei, pela magna carta constitucional 
da República [...]. Agora sabemos que somos punidos 
sem termos cometido nenhum delito e estamos 
convencidos de que o operário no Brasil está fora da lei, 
que para ele não há garantias, que sobre a sua cabeça 
pende o estado de sítio e o chanfalho policial. 

[Manifesto de Deportados (1917), in Edgar 
Carone, Movimento operário no Brasil, 1979, p. 112]. 
 

Este Manifesto dos Deportados é um documento que 
assinala a repressão ao movimento operário no Brasil 
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durante a República Velha. Analise as afirmativas 
abaixo. 
 
I - A contestação aos privilégios sociais e econômicos 

da oligarquia era considerada um caso de polícia. 
II - Na República Velha o operariado urbano aumentou 

devido à crescente urbanização e às atividades 
industriais. 

III - A livre organização sindical do operariado urbano 
era amplamente incentivada pelo governo e 
empresários. 

IV - A greve, a partir de 1917, afirmouse como o 
principal instrumento de ação política dos 
operários. 

 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I, II e IV. 
e) Apenas I, II, III e IV. 

 
06 - (UFF RJ/2004)      

Durante a Primeira República, a liderança do 
movimento operário no Rio de Janeiro e em São Paulo 
foi disputada por diversas correntes políticas. 
Dentre essas correntes pode-se identificar : 
a) o socialismo utópico e o PTB 
b) o trabalhismo e o PT 
c) o anarco-sindicalismo e o socialismo 
d) o queremismo e o anarco-sindicalismo 
e) o Partido Comunista Brasileiro e o PTB 

 
07 - (PUC SP/2000)      

Sobre o movimento operário no Brasil:  
 

“No dia 4 de maio [de 1919] o Conselho-Geral dos 
Operários, constituído de representantes de todas as 
fábricas da cidade, formulou uma lista de reivindicações 
na sede da União Operária do Brás. Estava em primeiro 
lugar o dia de oito horas. Os trabalhadores novamente 
pediram a proibição do trabalho de menores de 14 anos 
e do trabalho noturno das mulheres.”  

Dulles, John W. F. Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900-
1935). RJ: Nova Fronteira, 1973. 
 
Analise as afirmações a seguir: 
I. a presença de imigrantes entre os trabalhadores 

das fábricas, nos principais centros industriais do 
Brasil, contribuiu para a ideologização do 
movimento operário. 

II. o movimento operário brasileiro, no início do 
século, não pôde valer-se da imprensa como 
instrumento de divulgação de suas motivações, 
dada a predominância de analfabetos entre os 
trabalhadores. 

III. a especificidade das relações de trabalho no Brasil, 
nas primeiras décadas desse século, colocava as 
reivindicações do operariado brasileiro em 

completa disparidade, em relação ao movimento 
operário internacional.  

IV. o anarquismo foi ideologia rejeitada pelos 
trabalhadores brasileiros, desde suas primeiras 
iniciativas de organização, ao contrário do que 
ocorreu na Europa. 

V. os acontecimentos revolucionários na Rússia 
tiveram repercussões consideráveis na organização 
operária no Brasil, especialmente entre os anos de 
1917-20. 

 
As afirmações corretas são: 
a) II e IV  
b) III e V 
c) I e V  
d) II e III 
e) I e IV 

 
08 - (UEPB/2002)      

Até o início dos anos 20 do século passado, a principal 
força dentro do movimento operário brasileiro, eram os 
anarco-sindicalistas.  
Sobre este movimento político podemos afirmar: 
a) Combatia as quedas de ritmo de trabalho, a 

produção deliberadamente imperfeita das 
mercadorias e as greves, por considerar estas 
medidas nocivas à educação dos operários. 

b) Pregava o fim do estado, bem como de toda a 
burocracia, defendia a criação de sindicatos 
autônomos sem nenhuma diferença entre a direção 
e a base e, tinha como método de luta a ação direta. 

c) Defendia uma rígida disciplina partidária e a 
atuação política através da formação de partidos 
sociais democratas e liberais. 

d) Tinha como meta a tomada do poder e a 
implantação da ditadura do proletariado, pautada 
em um estado forte e centralizado. 

e) Em nenhum aspecto se diferenciava dos socialistas, 
comunistas e trabalhistas. 

 
09 - (UFRN/1996)      

No início do século XX, durante a Primeira República, 
formou-se, no Brasil, uma classe operária que 
protagonizou alguns movimentos grevistas, como o de 
1917.  
 
A maioria das lideranças operárias, em São Paulo, era 
influenciada pelo ideário: 
a) Comunista revolucionário. 
b) Liberal democrático. 
c) Anarco-sindicalista. 
d) Socialista utópico. 
e) Socialista revolucionário. 

 
10 - (UFRN/2000)      

O operariado brasileiro começou a ser formado nos 
últimos anos do Império, mas foi na República Velha 
(1889–1930), com o desenvolvimento da indústria, 
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principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, que 
ele cresceu de forma extraordinária.  

 
Acerca dos movimentos operários nesse período, é 
verdadeira a afirmação seguinte: 
a) Até os anos 20,  na composição do 

operar iado,  predominavam os 
trabalhadores brasileiros, embora outros, de 
origem estrangeira, tivessem também alguma 
participação. 

b) O integralismo foi a corrente mais a tuante  
dos  movimentos  operár ios,  pregando que os 
sindicatos deveriam assumir a luta em prol da 
emancipação social do operariado. 

c) Já no começo do século XX, graças às lutas dos 
trabalhadores, o movimento operário obteve 
algumas conquistas, como a jornada semanal de 44 
horas, as férias remuneradas e o 130 salário. 

d) A resistência dos trabalhadores urbanos às  
miseráveis  cond ições de v ida  em que se  
encontravam se refletiu nas várias greves que 
marcaram o início da história do operariado no 
Brasil. 

 
11 - (UFRN/2001)      

Leia o fragmento textual abaixo. 
 
A cidade dos tempos do capitalismo do século XX 
adquiriu uma característica que, até o século XIX, era 
peculiar aos portos: passa a se constituir, sobretudo, de 
uma população estrangeira, de várias origens e regiões, 
e, quando muito, de uma população apenas de 
passagem. A produção econômica, voraz em sua fome 
de força de trabalho a baixo custo, dispõe, nessa cidade, 
de um enorme mercado de mão-de-obra. No entanto, a 
cidade capitalista, apesar de gerar um novo território 
comum, não consegue garantir um espaço para todos. 

Adaptado de ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: 
Brasiliense, 1995. 

 
A análise feita no fragmento aplica-se ao processo de 
urbanização no Brasil, durante o século XX. 
Considerando a primeira metade do século, é correto 
afirmar sobre esse processo: 
a) O aumento da população urbana resultou da 

transferência progressiva de população das áreas 
rurais para as cidades, atraída pela industrialização. 

b)
 A ampliação do operariado urbano nacion
al consolidou o poder das oligarquias agroexportad
oras, em fase de franca expansão nas cidades 
portuárias. 

c) O crescimento da população pobre nos centros 
urbanos levou o governo a criar uma política de geração 
de empregos para absorver esse contingente. 
d) A reformulação e a ampliação das cidades para 

receber os novos habitantes desencadearam um 
processo de enriquecimento, extensivo aos 
trabalhadores. 

 
12 - (UFRN/2001)      

Leia o fragmento textual abaixo.  
 

A cidade dos tempos do capitalismo do século XX 
adquiriu uma característica que, até o século XIX, era 
peculiar aos portos: passa a se constituir, sobretudo, de 
uma população estrangeira, de várias origens e regiões, 
e, quando muito, de uma população apenas de 
passagem. A produção econômica, voraz em sua fome 
de força de trabalho a baixo custo, dispõe, nessa cidade, 
de um enorme mercado de mão-de-obra. No entanto, a 
cidade capitalista, apesar de gerar um novo território 
comum, não consegue garantir um espaço para todos. 

Adaptado de ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: 
Brasiliense, 1995. 
No fragmento em análise, Raquel Rolnik afirma que a 
cidade capitalista, apesar de gerar um novo território 
comum, não consegue garantir um espaço para todos. 
Essa afirmação aplica-se a grandes cidades brasileiras 
atuais, cuja situação social e econômica pode ser 
caracterizada pelo(a): 
a) Redução do número de empregos, devido ao uso de 

novas tecnologias, a qual fez crescer o su-bemprego 
e a economia informal desenvolvida nas vias 
urbanas. 

b) Deterioração econômica do país, agravada pela 
radicalização nacionalista e por medidas populares 
do governo nas reformas econômicas e políticas. 

c) Aumento da violência urbana, decorrente de uma 
política de governo que utiliza mão-de-obra barata, 
originária dos países latino-americanos limítrofes. 

d) Enfraquecimento do poder de mobilização e de luta 
das forças sindicais nas cidades, ocasionado 
graças à incorporação das idéias socialistas pelos tr
abalhadores do país. 

 
13 - (UFSE/2001)      

Sobre o processo de industrialização do Brasil, no 
período conhecido como República Velha (1899 a 1930), 
sabe-se que, 
a) Com o declínio da cafeicultura, atividade 

econômica mais expressiva do pais durante quase 
todo o século XIX, os centros urbanos investiram 
maciçamente na criação de fábricas. 

b) A respeito da política de incentivo à 
industrialização, adotada pelo Governo, o Brasil só 
conseguiu um desenvolvimento tecnológico 
autônomo ao final da década de 1930. 

c) Dentre os trabalhadores, era significativo o número 
de operários imigrantes nas fábricas de São Paulo e 
do Rio de Janeiro. 

d) A concentração de capitais e a mão-de-obra 
proveniente dos movimentos migratórios fizeram 
com que os centros urbanos do Nordeste se 
destacassem na implantação do sistema fabril. 

e) Os direitos garantidos aos trabalhadores urbanos 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas justificaram 
o fluxo migratório para as cidades industrializadas. 
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14 - (UFSC/1998)      

Sobre o movimento operário brasileiro, nas primeiras 
décadas da República, é CORRETO afirmar: 
01. Os sindicatos do Brasil enviaram seus 

representantes para absorverem a ideologia 
européia. 

02. O imigrante europeu divulgava no Brasil as idéias de 
seu país de origem. 

04. O movimento operário era mais organizado em 
áreas onde se concentravam as indústrias. 

08. Os anarquistas estrangeiros foram expulsos do 
Brasil. 

16. Os comícios e passeatas dos operários contavam 
com a simpatia dos governantes. 

32. As greves eram inexistentes, pois os salários eram 
razoáveis e boas as condições de trabalho. 

 
15 - (UFSC/2002)      

A ilustração abaixo foi publicada no jornal anar-quista 
“A Lanterna”, em 1916. 
Analisando a ilustração e as idéias sociais e políticas  que  
circulavam entre os trabalhadores brasileiros, no início 
do século XX, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

 
 

01. Os Anarquistas recusavam as organizações polí-
ticas que intermediavam a luta entre patrões e 
empregados. 

02. Os Anarquistas compartilhavam com os comunis-
tas, no início do século, a luta contra a socieda-de 
de classes. Divergiam em relação à existên-cia do 
Estado. Enquanto o anarquismo defendia um 
Estado forte e centralizado, os comunistas lutavam 
pela extinção de todas as instituições. 

04. O movimento anarquista se opunha à monarquia e 
à Igreja. 

08. Socialistas e anarquistas muitas vezes entraram em 
conflito, uma vez que socialistas defendiam a 
propriedade privada dos meios-de-produção e a 
participação do capital estrangeiro na indústria 
nacional. 

16. No início do século, fundamentada nas idéias 
anarquistas, surgiu a Aliança Integralista. Foi 
liderada por Plínio Salgado que  pretendeu, já na 
primeira década do século XX, a criação de um 
Estado Totalitário. 

32.  Proudhon, Fourrier  e  outros socialistas utópicos 
fundamentaram os ideais anarquistas. O chamado 

“Falanstério”, instalado em Santa Catarina, no início 
do século XX, foi o embrião do movimento no Brasil. 

 
16 - (UFSCAR SP/2000)      

O processo de industrialização brasileira, esboçado na 
Primeira República, caracterizou-se por uma estreita 
dependência com a economia cafeeira porque  
a) os governos republicanos, controlados pela 

oligarquia do café, estabeleciam medidas de 
proteção à indústria nacional.  

b) atenuava o endividamento do Estado brasileiro 
com o capitalismo internacional, favorecendo os 
investimentos públicos.  

c) a monocultura do café consolidou a exploração da 
mão-de-obra escrava, garantindo a formação de 
capital para a indústria.  

d) a política de proteção do preço do café através da 
desvalorização cambial incentivava a economia de 
substituição de importações.  

e) a economia do período não dependia do afluxo de 
capitais internacionais, trabalhando com um grau 
reduzido de endividamento externo.  

 
17 - (UMC SP/2001)      

A industrialização brasileira do início do século XX 
resultou do processo de “substituição de importações”. 
Esse processo foi grandemente favorecido 
a) pela tarifa Alves Branco que instituiu 

protecionismo. 
b) pela abolição da escravatura e pela imigração 

italiana. 
c) pela dolarização da economia depois da Crise de 

1929. 
d) pelo Convênio de Taubaté que ordenou queima do 

café. 
e) pela interrupção do comércio internacional 

provocada pela Primeira Guerra Mundial. 
 
18 - (UnB DF/1991)      

Sobre as condições de trabalho dos operários no Brasil, 
nos primeiros anos do século atual, podemos afirmar 
que: 
00. O trabalhador podia ser dispensado sem direito à 

indenização. 
01. Inexistia um sistema de previdência social, 

aposentadoria, e pensão. 
02. Não havia legislação impondo limites à jornada de 

trabalho. 
03. Os trabalhadores menores, de 7 a 14 anos, eram os 

únicos que recebiam tratamento diferenciado, 
tendo salários mais justos. 

04. No interior das fábricas, as arbitrariedades 
cometidas pelos mestres e contra-mestres na 
vigilância dos trabalhadores eram motivo de 
inúmeras revoltas e queixas dos operários. 

 
19 - (UnB DF/1994)      

Leia o texto que se segue. 
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“Durante a década de 1920 entraram em São Paulo, 
vindas da Europa, maiores quantidades de imigrantes 
do que as chegadas nos quinze anos anteriores e, 
quando se desencorajou a imigração na década de 1930, 
essas quantidades foram substituídas por um fluxo 
ainda maior proveniente do setor agrícola e de outros 
estados.” 

Warren Dean, A Industrialização de São Paulo. 
Sobre a imigração européia do século XX para o Brasil, 
julgue os itens abaixo. 
00. A maior parte dos imigrantes que vinham para o 

Brasil, principalmente para São Paulo, era 
composta de italianos, espanhóis e portugueses. 

01. Os imigrantes, na sua maioria pobres, camponeses, 
operários ou artesãos, trouxeram consigo muito da 
experiência política vivida na Europa: inicialmente, 
a tradição comunista, depois substituída pela 
anarquista e pela socialista, a partir de 1917. 

02. Os imigrantes conviveram com uma São Paulo que 
crescia rapidamente, mas que ainda evitava 
contratação de mulheres nas fábricas. 

03. Muitos dos imigrantes, tornados operários, 
participaram ativamente da Greve Geral de 1917, 
iniciada na capital de São Paulo, e reivindicaram 
aumento de salários e melhores condições de 
trabalho. 

 
20 - (UnB DF/1995)      

Leia do texto seguinte. 
 

“a conflagração européia, se, por um lado, impulsiona a 
economia brasileira, em especial a indústria têxtil, que 
vê sua produção e seu lucro aumentarem durante a 
guerra, por outro lado torna ainda mais penosa a 
situação dos que vivem do trabalho. A situação dos 
trabalhadores se degrada a cada dia e, em 1917, 
configura-se em São Paulo uma crise de alimentos.” 

Christina R. Lopreato, As jornadas de julho – São Paulo 1917. 
A respeito do assunto de que trata o texto acima, julgue 
os itens a seguir. 
00. Naquela época, o país possuía uma Indústria de 

base bastante desenvolvida, o que possibilitou a 
implementação da indústria têxtil com maquinaria 
nacional. 

01. O texto traz referências à greve dos trabalhadores 
de 1917, um movimento que se estendeu para além 
da cidade de São Paulo. 

02. O ano em questão é um marco e registra o primeiro 
movimento grevista do Brasil. 

03. Os operários organizavam-se, naquele tempo, em 
sindicatos livres da intervenção do Ministério do 
Trabalho. 

 
21 - (UnB DF/1995)      

Leia o texto abaixo. 
 

A falta de originalidade não significa que a aliança seja 
inferior, mas para serem melhor entendidos, os 
movimentos tenentistas devem ser situados junto a 

outros movimentos militares ou da burguesia liberal 
ocorridos na América Latina no mesmo período. A 
Internacional Comunista conseguiu fazer isso 
atribuindo, talvez exageradamente, uma unidade aos 
movimentos. Pelo menos, foi capaz de ver as 
articulações (no nível do formato) que os muitos 
historiadores deixaram de buscar. A iniciativa comunista 
de se aproximar de Luis Carlos Prestes, em lugar de uma 
tática que estava sendo animada pela Internacional, 
passou a ser apresentada como uma iniciativa 
voluntarista de Astrogildo Pereira ou de Leôncio 
Basbaum (…) Basbaum não se encontrou com Prestes 
por uma inspiração ou uma determinada conjuntura 
brasileira, mas por condicionamento, determinação e 
sugestão da Internacional Comunista. 

Paulo Sérgio Pinheiro, Estratégias da Ilusão: a Revolução 
Mundial e o Brasil (1922 – 1935). 
Julgue os itens a seguir. 
00. Como pode ser observado no texto acima, o 

Cavaleiro da esperança não foi um dos fundadores 
do Partido Comunista. Antes de aderir ao Partido, 
fez parte dos chamados movimentos tenentistas, 
cujo maior empreendimento militar foi a formação 
da Coluna Prestes – Miguel Costa. 

01. O Partido Comunista é considerado o primeiro 
partido de esquema formado no Brasil. Foi a partir 
dele que se criaram núcleos anarquistas e 
socialistas. 

02. Nos primeiro vinte anos do século XX, era comum 
encontrar-se nas fábricas dos principais centros 
fabris brasileiros a utilização de mão-de-obra 
assalariada de menores. 

03. A fundação do Partido Comunista esteve 
intimamente associada á vinda dos primeiro 
imigrantes estrangeiros a São Paulo, os quais, 
instalados em Ibicaba, trataram logo de organizar-
se em torno do Partido. 

 
22 - (UFMT/2001)      

Durante a Primeira República (1889/1930), a 
aristocracia agrário-exportadora brasileira permaneceu 
como a classe dominante, contudo a entrada de 
imigrantes e o desenvolvimento industrial anunciavam 
transformações visíveis na composição social.  
A respeito, julgue os itens. 
00. O desenvolvimento do setor de bens de capitais 

(máquinas e equipamentos) contribuiu para livrar o 
país da dependência das importações e criou as 
bases internas para a reprodução do capital. 

01. Duas razões contribuíram para explicar a 
superexploração do proletariado naquele período: 
inexistência de leis de proteção ao trabalho e 
aumento da oferta da mão-de-obra. 

02. A prosperidade econômica alcançada no centro-sul 
pela economia cafeeira de exportação e pela 
industrialização incentivou o crescimento urbano e 
alterou a fisionomia de algumas cidades que 
passaram por remodelações e saneamento, a 
exemplo do Rio de Janeiro.  
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03. A concentração de renda no Sudeste 
contraditoriamente foi responsável pela 
diminuição das desigualdades econômicas e sociais 
uma vez que as burguesias rural e urbana 
atenderam parcialmente às reivindicações do 
movimento operário anarco-socialista.  

 
23 - (UFPA/2000)      

Ricardo Gonçalves, estudante de direito em São Paulo 
do início do século XX, foi poeta libertário, que escreveu 
um elogio ao movimento anarquista intitulado 
“Rebelião”, que terminava com a seguinte estrofe: 

 
“E quando comece a luta, 
Quando explodir a tormenta, 
A sociedade corrupta, 
Execrável e violenta, 
Iníqua, vil, criminosa, 
Há de cair aos pedaços 
Há de voar em estilhaços 
Numa ruína espantosa”. 

(Ricardo Gonçalves. “Rebelião”.  Apud. Francisco Foot 
Hardman. Nem pátria, nem patrão. Vida operária e 
cultura anarquista no Brasil.  

São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 127). 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos, 
responda: 
a) Para os anarquistas, quais as duas principais 

instituições que tornavam a sociedade capitalista, 
“corrupta”, “execrável”, “iníqua”, “vil” e 
“criminosa”?  

b) Explodindo a “sociedade corrupta” de cunho 
capitalista, que sociedade os anarquistas sonhavam 
construir através da rebelião? 

 
24 - (UNIFESP SP/2002)      

A industrialização em São Paulo, antes da década de 
1930, apresentou um perfil: 
a) Associado à iniciativa estatal, especializado em 

bens de produção e com trabalhadores 
sindicalizados e anarquistas. 

b) Dominado pelo capital internacional, diversificado 
em termos de produção e com trabalhadores 
sindicalizados comunistas. 

c) Independente do mercado externo, especializado 
em bens de produção e com trabalhadores 
sindicalizados anarquistas. 

d) Dependente da economia cafeeira, diversificado 
em termos de produção e com trabalhadores 
estrangeiros anarquistas. 

e) Subordinado aos grandes capitais, especializado em 
produtos de exportação e com trabalhadores 
dominados por sindicatos pelegos. 

 
25 - (UNIFICADO RJ/1995)      

A industrialização brasileira no início do século XX é 
definida como um “processo de substituição de 
importações”, como pode ser observado na: 

a) Relação entre o crescimento da indústria e o 
declínio das vendas do café, após o Convênio de 
Taubaté. 

b) Instalação de empresas multinacionais no Brasil, 
desde o século XIX, atraídas pelo fim da escravidão. 

c) Adoção de políticas protecionistas, desde o 
Império, tornando proibitivas as importações. 

d) Transferência maciça de mão-de-obra industrial e 
capitais norte-americanos para o Brasil. 

e) Expansão industrial, durante a Primeira Guerra 
Mundial, quando ficaram restritas as importações 
pelo Brasil. 

 
26 - (UNIOESTE PR/2002)      

Leia o seguinte enunciado de Boris Fausto:  
 
“Mal esboçada a disputa eleitoral, as principais 
associações industriais de São Paulo lançavam um 
manifesto, com data de 30 de julho de 1929, publicado 
com grande destaque na primeira página do Correio 
Paulistano (...) O documento era assinado, sem 
designação de nomes, pelo Centro dos Industriais de 
Fiação e Tecelagem, Centro das Industrias de Papelão, 
Centro do Comércio e Industria de Madeiras de São 
Paulo, União dos Fabricantes Nacionais de Papel do 
Estado de São Paulo, União dos Fabricantes Nacionais 
de Papel, Associação dos Industriais e Comerciantes 
Gráficos, Centro dos Industriais de Calçados de São 
Paulo (...) assim dizia o documento: ‘no cumprimento de 
um dever cívico, cogitam (as indústrias) de formar, com 
elementos seus, um grande corpo eleitoral, cuja 
organização ficará a cargo do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo, com a coadjuvação dos centros 
que vão tomar parte neste movimento.”  
(A Revolução de 1930. Historiografia e História.)  
 
Identifique o período que o texto menciona referindo-
se aos industriais paulistas como influentes nos 
acontecimentos da política nacional e, finalmente, nos 
seus resultados eleitorais. 
01. Trata-se do pleito eleitoral em que foi eleito João 

Goulart, com a proposta populista de atender a 
todos os setores da vida política e econômica do 
Brasil. 

02. Refere-se à eleição em que concorria a chapa 
governista de Júlio Preste e Vital Soares. 

04. Refere-se ao pleito eleitoral em que a Aliança 
Liberal apontou Getúlio Vargas como seu 
candidato. 

08. Trata-se da conjuntura eleitoral que fez vencedor 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

16. Trata-se de um período eleitoral em que não houve 
vencedores, havendo simplesmente a prorrogação 
dos mandatos governistas. 

32. Refere-se à disputa eleitoral que colocou, de um 
lado, a UDN e, de outro, a Aliança Liberal não 
havendo vencedor que sucedeu Getúlio Vargas. 



 

 
7 

www.historiaemfoco.com.br 

1ª República - Movimento Operário 

7 

64. Foi uma disputa em que somente os industriários 
paulistas colocaram somente representantes seus 
para concorrerem ao pleito. 

 
27 - (UNIRIO RJ/2002)     

 
Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo & LOBO, César. História do 
Brasil para principiantes. São Paulo, Ática, 1997, p. 205 
 

O Rio de Janeiro de Machado de Assis (virada do século 
XX) é uma cidade cosmopolita, que aglutina uma 
população trabalhadora heterogênea, composta de 
recém-libertos, imigrantes e operários urbanos.  
Dentro desse contexto, a charge acima revela: 
a) Desenfreado avanço na construção de rodovias, 

necessárias ao desenvolvimento da indústria 
automobilística e as formas de exploração do 
trabalho 

b) Expansão das relações capitalistas no Brasil, 
desenvolvendo um parque industrial de ponta e 
cooptando os trabalhadores em troca de altos 
salários  

c) Consolidação da burguesia industrial, como classe 
hegemônica no Brasil da 1ª República, limitando as 
manifestações operárias 

d) Concentração econômica da burguesia financeira 
internacional e as formas de dominação exercidas 
sobre as elites locais  

e) Descompromisso das elites brasileiras em 
regulamentar as relações de trabalho considerando 
as manifestações operárias como "casos de polícia" 

 
28 - (UECE/2002)      

A maioria dos estabelecimentos industriais no Brasil, no 
final do século XIX e início do século XX, concentrava-se 
no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Essa região produzia  
49% do total da produção industrial brasileira em 1907 
e 51% em 1920.  
No tocante às condições  de trabalho dos operários das 
primeiras  fábricas brasileiras é FALSO afirmar: 
a) Os   operários eram submetidos, em geral, a 

jornadas de 16 horas diárias. A semana consistia em 
seis e até sete dias de trabalho. Não possuíam 
previdência social, nem aposentadoria e as 
demissões eram feitas sem qualquer indenização. 

b) Para enfrentar as difíceis condições de trabalho os 
operários brasileiros criaram as associações de 
socorro mútuo, onde cada trabalhador contribuía 
com uma porcentagem de seu salário que seria 
utilizado para amparar as famílias em caso de 
morte, velhice ou acidente. 

c) A grande força de resistência dos operários no início 
do século XX, foram os partidos políticos. Partido 
Trabalhista Brasileiro, Partido Comunista Brasileiro 

e Partido Comunista do Brasil lutaram contra os 
baixos salários e as precárias condições de vida e 
trabalho do operariado.  

d) O número de mulheres operárias era maior que o 
número de homens e elas além de receberem 
remuneração menor, sofriam com frequência 
agressões físicas e assédio sexual. 

 
29 - (Mackenzie SP/2001)      

A greve geral de 1917 destaca-se por seu impacto e 
dramaticidade. Abrangeu praticamente toda a classe 
operária, cerca de 50 mil pessoas. Por vários dias, os 
bairros operários do Brás, Moóca e Ipiranga foram 
controlados pelos grevistas. O governo mobilizou tropas 
e a marinha mandou dois navios de guerra para Santos.  
O crescimento do movimento operário em São Paulo, 
nessa época, explica-se: 
a) Pelo agravamento da carestia, pela especulação nos 

preços dos alimentos e pela capacidade de 
liderança anarco--sindicalista do movimento 
operário, constituído em sua maioria por 
imigrantes. 

b) Pelo significado econômico da indústria, 
considerada o carro-chefe das exportações 
brasileiras nesse período. 

c) Pela união entre anarquistas e comunistas, que 
defendiam idênticas posições políticas no 
movimento operário. 

d) Pela total identidade entre os movimentos 
operários do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

e) Pela grande expressão política da classe operária no 
contexto nacional. 

 
30 - (FUVEST SP/1991)      

No final do século XIX e início do século XX o Nordeste 
foi assolado pelos cangaceiros, bandos armados que 
roubavam, seqüestravam e matavam em seu próprio 
benefício ou a serviço de chefes políticos. Contribuíram 
para o aparecimento desse grande contingente de 
marginalizados: 
a) os movimentos revolucionários republicanos dos 

fins do Império. 
b) a grande migração de nordestinos para a colheita 

da borracha na Amazônia. 
c) a propaganda da guerrilha comunista entre os 

camponeses. 
d) o processo de urbanização e industrialização que 

expulsou muitos camponeses de suas terras. 
e) a concentração da propriedade, o aumento 

demográfico e os efeitos da seca. 
 
31 - (UNESP SP/2002)      

Observe a tabela e responda. São Paulo - Indústria. 
 

Ano         N.º empresas       N.º operários 
1907        326                       24.186 
1920        4145                     83. 998 
1929        6929                     148.376 
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Fonte: Silva, S. Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no 
Brasil. Os dados da tabela estão relacionados 

 
a) à política econômica da época que, por meio de 

incentivos fiscais, criou um pólo industrial na cidade 
de São Paulo e arredores. 

b) aos capitais disponíveis, provenientes dos lucros 
gerados pelo café, que passaram a ser aplicados em 
outras atividades econômicas, entre elas a 
indústria. 

c) à decadência do modelo agroexportador, motivada 
pelo esgotamento do solo das áreas cafeeiras. 

d) às migrações internas, que se acentuaram 
significativamente no início do século XX, com 
intenso êxodo das áreas rurais para as cidades. 

e) à busca de auto-suficiência do país, considerada na 
época uma questão essencial para a soberania e a 
segurança nacional. 

 
32 - (UNICAMP SP/1989)      

Em 1920, um jornal anarquista de São Paulo definiu 
dessa forma o proletariado urbano: É verdade que 
muitos militantes anarquistas, entre nós, são 
estrangeiros, não nasceram no Brasil. Mas, isso nada 
tem de extraordinário. País essencialmente de 
imigração, vivendo as suas indústrias principalmente do 
braço e da inteligência do imigrante, é naturalíssimo que 
os centros de maior população operária no Brasil 
contenham forte e predominante porcentagem de 
estrangeiros.” 

(A Plebe, 17 de abril de 1920) 
Explique historicamente a imigração estrangeira para o 
Brasil e a formação do proletariado urbano. 

 
33 - (UNICAMP SP/1990)      

La Bataglia, A Lanterna, O Livre pensador, A Terra Livre, 
La guerra sociale… tais eram os títulos de alguns jornais 
operários publicados em São Paulo, nas duas primeiras 
décadas do século XX. Levando em conta os próprios 
títulos mencionados, responda: 

 
1) Qual a composição social do operariado paulista 

nesse período? 
2) Que movimento social esses jornais representavam 

e quais eram as idéias que caracterizavam tal 
movimento? 

 
34 - (UNICAMP SP/1991)      

No 1o Congresso Operário Brasileiro realizado em 1906, 
a tendência predominante foi a libertária, que pode ser 
identificada pelos registros das discussões e conclusões 
do congresso, todas de cunho anarquista e anarco-
sindicalista. 
a) O que representou essa tendência libertária do 

movimento operário num estado como São Paulo 
que, no início deste século, estava em fase de 
grande crescimento econômico decorrente da 
produção agrícola e industrial? 

b) Quais os princípios dessa tendência política do 
movimento operário? 

 
35 - (UNICAMP SP/1992)      

Tens que combater três inimigos: a sacristia, o capital e 
o quartel. O primeiro é a noite, o segundo é a fome, o 
terceiro é a morte. 

(jornal A questão Social, publicado em santos em 1896) 
 

Explique esta afirmação dos operários socialistas 
brasileiros do final do século XIX. 

 
36 - (UNICAMP SP/1995)      

Em 26 de setembro de 1924, o presidente Arthur 
Bernardes decretava: 

 
É considerado feriado nacional o dia Primeiro de Maio, 
consagrado à confraternidade universal das classes 
operárias e à comemoração dos mártires do trabalho. 
Revogam-se as disposições em contrário. 

 
a) Por que o governo de Arthur Bernardes se 

apropriou de uma das lutas operárias? 
b) Explique a origem dessa data para o movimento 

operário interncional. 
 
37 - (FGV/2005)     

(…) tem-se ressaltado o [seu] caráter espontâneo (…) e 
não há motivo para se rever o fundo dessa qualificação. 
A ausência de um plano, de uma coordenação central, 
de objetivos pré-definidos é patente. Os sindicatos têm 
restrito significado; o Comitê de Defesa Proletária – 
expressão da liderança anarquista e em menor escala 
socialista – não só se forma no curso do movimento 
como procura apenas canalizar reivindicações. O padrão 
de agressividade da greve relaciona-se com o contexto 
sociocultural de São Paulo e com a fraqueza dos órgãos 
que poderiam exercer funções combinadas de 
representação e controle. 

(Boris Fausto, Trabalho urbano e conflito social) 
O texto faz referência: 
a) à Greve Geral de 1917. 
b) à Greve pelas oito horas de 1907. 
c) à Intentona Comunista de 1935. 
d) à Revolução Constitucionalista de 1932. 
e) ao Levante Tenentista de 1924. 

 
38 - (UFG GO/2005)      

A tabela abaixo foi construída com base no censo 
industrial de 1907 e no recenseamento de 1920. 
Considerando os dados nela constantes, explique a 
relação existente entre a Primeira Guerra Mundial e o 
fenômeno observado na evolução do número de 
empresas e o de operários entre 1907 e 1920. 
 

 
SILVA, Sérgio. Expansão cafeeira e origens da indústria 
no Brasil. São Paulo: Alfa-ômega, 1976. p. 73. 
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39 - (UNIOESTE PR/2005)     

“A indústria, sim, eis o legítimo objetivo de um grande 
povo moderno e que tem de aproveitar todas as lições 
da experiência e da civilização; a indústria democrática 
nos seus intuitos, célebre nos seus resultados, a fazer a 
felicidade dos operários, a valorizar e triplicar os capitais 
dos plutocratas [classe que concentra capital], sempre 
em avanço e a progredir, tipo da verdadeira energia 
americana”. A frase acima, do Visconde de Taunay 
(1843-1899), em sua obra “O Encilhamento” (1894), 
expressava as expectativas da sociedade brasileira no 
final do séc. XIX e início do XX quanto às possibilidades 
da industrialização.  
 
Em relação a esse processo, nessa época, pode-se 
concluir  
01. que o crescimento populacional está intimamente 

relacionado à industrialização; esse processo teve 
como contrapartida a implantação imediata da 
estrutura de serviços necessários aos moradores 
das cidades, atendendo-os integralmente e 
dinamizando ainda mais a economia do período.  

02. que, no Brasil, os núcleos industriais 
desenvolveram-se nos principais centros urbanos, 
não eliminando as disparidades econômicas 
regionais.  

04. que o processo de industrialização ocorreu 
independentemente dos capitais gerados na 
agricultura, notadamente no Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Rio de Janeiro.  

08. que, entre 1890 e 1930, ocorre uma inversão 
quanto à importância da indústria entre Rio de 
Janeiro e São Paulo, esta última cidade assumindo, 
ao final daquele período, a dianteira no setor e a 
segunda desenvolvendo-se mais no setor terciário 
(prestação de serviços).  

16. que, no que se refere aos aspectos sociais, a 
industrialização no Brasil, na primeira metade do 
séc. XX, não realizou os objetivos esperados por 
Taunay no que se refere a “fazer a felicidade dos 
operários”.  

32. que a indústria emergente não priorizou a mão-de-
obra disponibilizada pela abolição da escravatura, 
valendo-se principalmente da imigração européia.  

 
40 - (Mackenzie SP/2006)     

Oh! Os cortiços! Já viu o leitor um cortiço, ou pelo 
menos já calculou o que seja isso? Um corredor ao ar 
livre, para onde dão dez ou quinze portas de cada lado. 
A cada porta corresponde uma habitação: nada mais 
que um cômodo, por muito favor dois, onde se 
aboletam, sabe Deus como, pais e filhos. (...) Foi nos 
cortiços que a epidemia de 1918 mais fez vítimas (...). 
O Estado de São Paulo, 05/02/1921 
O fragmento de artigo acima denuncia um grave 
problema que afligia a população paulistana no início do 
século: a falta de moradias e o conseqüente 
encortiçamento crescente de muitos bairros. 

 
Assinale a alternativa em que aparecem suas principais 
causas. 
a) Escassez de áreas para construção de moradias 

populares, em virtude da ocupação do espaço por 
fazendas de café, e crescimento demográfico 
descontrolado da população mais pobre. 

b) Crescimento acelerado da cidade em razão do surto 
industrial, à época da I Guerra Mundial, que atraiu 
numerosos contingentes de trabalhadores 
migrantes do país e do exterior, e especulação 
imobiliária de áreas urbanas, mantidas 
deliberadamente como “baldias”. 

c) Crescimento populacional acelerado, causado pelo 
grande deslocamento de pessoas das cidades 
litorâneas, sobretudo do Rio de Janeiro, em fuga 
das sucessivas epidemias de febre amarela.  

d) desapropriações de áreas populares pela 
administração pública da cidade, por 
corresponderem a áreas insalubres ou sujeitas a 
inundações periódicas, e falta de uma política 
pública para habitação popular. 

e) aumento populacional, devido ao grande afluxo de 
trabalhadores rurais nordestinos, expulsos pelas 
secas e atraídos pela lavoura cafeeira paulista, e 
desocupações de bairros populares para ampliação 
de vias públicas e construção de edifícios 
comerciais. 

 
41 - (UNICAMP SP/2004)     

Na repressão à greve de 1917, em São Paulo, o Comitê 
de Defesa dos Direitos do Homem do Rio de Janeiro 
denunciou: Todos os componentes do Comitê de Defesa 
Proletária e os membros mais ativos dos sindicatos, das 
ligas, dos centros e dos periódicos libertários foram 
agarrados e encarcerados. As oficinas em que se fazia o 
semanário A Plebe foram invadidas, tendo sido o seu 
diretor preso. Para muitos presos, foi preparada a 
expulsão do território nacional. 

(Adaptado de Paulo Sérgio Pinheiro & Michael Hall, A classe 
operária no Brasil, 1889-1930. Documentos.  

São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981, vol. II, p. 265-266). 
a) Qual foi a importância da greve de 1917 em São 

Paulo? 
b) A partir do texto, identifique as formas de 

repressão adotadas pelo governo de São Paulo 
contra a greve de 1917. 

c) Qual o papel da imprensa operária nas primeiras 
décadas do século XX no Brasil? 

 
42 - (UFTM MG/2004)                

                    ESTADO DE SÃO PAULO 
        PRODUCÇÃO DE TECIDOS DE ALGODÃO 
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Considerando-se a tabela e o contexto histórico da 
época, assinale a alternativa correta. 
a) O aumento da produção de tecidos de algodão em 

São Paulo ocorreu em função da modernização das 
oficinas de artesãos e alfaiates. 

b) O crescimento industrial paulista excluiu as 
mulheres, as crianças e os negros do mundo do 
trabalho nas fábricas de algodão. 

c) A produção de tecidos de algodão acompanhou a 
chegada de imigrantes europeus e o crescimento 
do mercado consumidor em São Paulo. 

d) Apesar do crescimento da produção de tecidos de 
algodão em São Paulo, depois de 1920 o maior 
centro industrial do ramo no país passou a ser 
Recife. 

e) O tecido de algodão era produzido nesse período 
por meio de um processo de produção 
manufatureira e artesanal. 

 
43 - (FUVEST SP/2002)      

Em 1872, a cidade de São Paulo possuía 31.385 
habitantes. Em 1920, havia 579.033 pessoas na Capital. 
Explique esse extraordinário crescimento no período. 

 
44 - (PUC RS/2004)      

A liderança do movimento operário na República Velha, 
entre 1890 e 1920, estava principalmente nas mãos dos 
_________, que tinham nas greves operárias o seu 
principal instrumento de luta, ao contrário dos 
_________, que propunham a organização de um 
partido operário para concorrer nas eleições para o 
Legislativo e o Executivo. 
a) anarquistas                    socialistas 
b) troskistas                       leninistas 
c) tenentistas                     positivistas 
d) social-democratas         sindicalistas 
e) trabalhistas                    populistas 

 
45 - (UFES/2005)      

“O movimento operário no Brasil iniciou-se em fins do 
século XIX e tinha como principal objetivo colocar um 
fim à exploração capitalista e construir uma nova 
sociedade. Na década de dez do século seguinte, viveu 
anos de fortalecimento, quando as principais cidades 
brasileiras foram sacudidas por greves, sendo uma das 
mais importantes a de 1917, em São Paulo, em que 70 

mil trabalhadores cruzaram os braços, exigindo 
melhores condições de trabalho e aumentos salariais. 
Os anos 20, apesar de alguns avanços em termos de 
legislação social, foram difíceis para o movimento 
operário, que foi obrigado a enfrentar grandes desafios, 
entre os quais o recrudescimento da repressão por 
parte do governo. Apesar disso, não se pode deixar de 
reconhecer que foi nessa década que o movimento 
operário brasileiro ganhou maior legitimidade entre os 
próprios trabalhadores e a sociedade mais ampla, 
transformando-se em um ator político que iria atuar 
com maior desenvoltura nas décadas seguintes.”  

(http://www.cpdoc.fgv.br/ nav_historia/ htm/ anos20/ 
ev_quesocial_movop.htm. Acesso em: 24-8-2003. 
Adaptado)  

 
Tendo como referência o texto acima, é CORRETO 
afirmar que: 
a) A classe operária assumiu a liderança da articulação 

sindical nacional, e sua principal conquista obtida 
pela greve de 1917 foi a criação do Ministério do 
Trabalho, cujo objetivo era enfrentar a questão 
social dos baixos salários.  

b) Os operários imigrantes tiveram participação 
expressiva na organização política do país e na 
criação de jornais, defendendo princípios 
oligárquicos e difundindo ideais vinculados ao 
totalitarismo, principalmente o nazismo e o 
comunismo.  

c) O movimento operário no Brasil, nas primeiras 
décadas do século XX, recebeu forte influência do 
anarquismo e do anarco-sindicalismo, que 
fomentaram a criação, em 1932, do Partido 
Comunista Brasileiro, ligado à III Internacional.  

d) A proibição do trabalho infantil até aos 12 anos e a 
fixação de jornada de trabalho diária de oito horas 
agitavam as principais bandeiras da classe operária, 
no início da organização sindical no Brasil.  

e) Sindicalismo brasileiro surgiu no ABC paulista, por 
meio da organização de greves nas grandes 
montadoras de automóveis e da superação das 
diretorias sindicais pelegas, apesar da grande 
resistência imposta pelos governos da Primeira 
República.  

 
46 - (UNIFESP SP/2005)      

“A associação dá ao operariado coesão e meios de pedir, 
e de exigir… pois a associação solidariza os operários da 
mesma indústria. Assim, nós, patrões, perdemos as 
vantagens de tratar ‘só com os nossos operários’, 
isolados e fracos e vamos ser obrigados a tratar com a 
associação, pelo menos tão forte como nós. Assim, o 
contrato individual… tem de ser substituído pelo 
contrato coletivo com essas associações. É 
desagradável, concordo, mas é inevitável e, afinal, é 
justo”. 

Jorge Street, O País, 12.06.1919. 
Essa observação pode ser considerada: 
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a) representativa do empresariado da época, 
consciente da fraqueza dos trabalhadores. 

b) socializante, por se tratar de um empresário que 
defende os interesses operários. 

c) demagógica, por estimular os trabalhadores a se 
organizarem em sindicatos. 

d) avançada, dado que, na época, os empresários em 
geral e o Estado eram insensíveis à questão social. 

e) populista, uma vez que visava cooptar o movimento 
operário para a luta em prol da industrialização. 

 
47 - (UFTM MG/2005)     

Durante a Primeira República (1889-1930), o 
operariado, particularmente na cidade de São Paulo, 
a) era constituído em sua maioria por brasileiros, que 

recebiam influências ideológicas da Europa, tais 
como o comunismo e o fascismo. 

b) expressou-se por meio de sindicatos atrelados ao 
governo, devido ao imposto sindical, em busca de 
aumento dos salários. 

c) teve seu movimento reconhecido pelo Estado 
oligárquico, que tratava a questão social como 
questão política. 

d) inspirou-se na bem sucedida experiência 
anarquista, liderando paralisações e criando 
partidos como meio de luta. 

e) organizou associações de ajuda mútua e inúmeras 
greves, visando conseguir melhores condições de 
vida e trabalho. 

 
48 - (PUC SP/2006)     

Em meio às diversas influências e tendências políticas e 
ideológicas do movimento operário no Brasil, pode-se 
identificar o: 
a) comunismo, manifesto na ação revolucionária de 

todos os sindicatos de trabalhadores e de partidos 
populares como o PCB, nascido em 1922, e o PT, de 
1980. 

b) integralismo, atuante na década de 1930, período 
do pré-Segunda Guerra Mundial, e oficialmente 
ligado aos governos nazifascistas da Itália e da 
Alemanha. 

c) anarquismo, forte no final do século XIX até a 
década de 1920 e trazido, em grande parte, por 
imigrantes europeus, especialmente italianos. 

d) populismo, representado pela ação do antigo PTB, 
dirigido por Getúlio Vargas nos anos 1930, com 
clara ligação com a ex-URSS, dada sua opção 
marxista-leninista. 

e) militarismo, expresso na renovação da estrutura 
sindical nos anos 1960, durante os governos 
militares, e na aproximação diplomática com os 
Estados Unidos. 

 
49 - (PAES MG/2004)     

A redução do fluxo imigratório revelada pelo gráfico, no 
período 1901-1960, pode ser explicada 

 

 
 

 (Fonte: GOMES, Paulo Miranda. História da civilização 
brasileira. Belo Horizonte: Lê, 1985, p. 195) 

 
a) Pelas modificações socioeconômicas decorrentes 

das unificações italiana e alemã e pela conjuntura 
capitalista após a 2ª Revolução Industrial. 

b) Pela escassez de terras férteis na Península Ibérica 
e pelo atraso dos setores secundário e terciário da 
Europa. 

c) Pelas exigências seletivas do governo brasileiro e 
pelo decréscimo populacional ocorrido nos países 
europeus em conseqüência da 2ª guerra mundial. 

d) Pelas denúncias dos imigrantes aos seus governos 
de origem sobre a incapacidade dos cafeicultores 
de conviverem com a mão-de-obra livre. 

 
50 - (PUC MG/2006)     

“Um militante era escalado para trabalhar em uma 
fábrica. Lá não deveria fazer agitação, e sim ter 
conversas ‘de pé de ouvido’, para angariar adesões. 
Conseguindo um número razoável de adesões, 
organizava-se numa célula que ficava subordinado ao 
Comitê Regional e ao Comitê Central Estadual.” 
GOMES, Ângela de Castro. A Invenção do Trabalhismo. 
São Paulo: RT; Rio de Janeiro. IUPRJ, 1988. p. 171. 
 
Essa afirmação está diretamente vinculada à ação 
política desenvolvida pelo: 
a) partido Comunista Brasileiro, que, na fase inicial, 

define a forma de organizar sua militância política 
para a tomada do poder. 

b) movimento anarco-comunista, determinado a 
organizar a emergente classe operária na sua luta 
revolucionária, propondo a eliminação do Estado. 

c) movimento Integralista, que, na sua estrutura 
hierarquizada, atua na defesa dos postulados da 
cristandade e do nacionalismo. 

d) partido Socialista, que luta pelo fortalecimento do 
partido como único meio de organizar os 
trabalhadores para o confronto das classes. 

 
51 - (UFRN/2006)     

Em julho de 1917, uma greve geral de trabalhadores 
paralisou a cidade de São Paulo.  Naquela conjuntura, o 
bairro do Brás, onde mais se concentravam 
trabalhadores imigrantes, foi palco de violentos 
tiroteios entre grevistas e policiais. 
Cite e analise duas circunstâncias da situação nacional e 
duas circunstâncias da conjuntura internacional que 
possibilitaram a eclosão desse movimento. 

 
52 - (UFRRJ/2006)     
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A participação da indústria no contexto da economia 
brasileira começou a ganhar vulto a partir das décadas 
de 1880 e 1890, quando foram reunidas condições 
favoráveis para a criação de um número considerável de 
pequenas oficinas e fábricas nas principais cidades 
brasileiras. Os ramos dessa indústria, no entanto, eram 
limitados e se voltavam para o mercado interno. 
a) Explique duas dessas condições favoráveis ao 

crescimento da indústria brasileira durante a 
Primeira República. 

b) Cite duas das principais atividades industriais 
brasileiras nesses seus primeiros anos. 

 
53 - (UNIMONTES MG/2006)     

“A educação da mulher aparece como instrumento de 
luta contra as classes dominantes, contra o poder da 
Igreja e contra o estado, na medida em que ela se 
conscientiza de seus direitos pessoais e ainda, 
possibilitando a instrução dos seus próprios filhos, ajuda 
a “impedir que sejam depois vítimas do injusto sistema 
social em que vivemos.” 

(Jornal: O amigo do povo (17011904) In: MONTELLATO, 
CABRINI e CATELLI, História Temática:  

o mundo dos cidadãos, São Paulo: Scipione, 2000, p. 172) 
 

O estímulo do jornal do movimento operário paulista à 

educação feminina vinculase à/ao 
a) crença de que cabia ao Estado nacional brasileiro o 

investimento em educação para se alcançar a 
transformação social e econômica 

b) estímulo dado às mulheres para serem professoras 
e, portanto, sustentáculos da sociedade vigente 

c) descrença das mulheres operárias em seu 
potencial, apesar de seu grande número nas 
fábricas têxteis 

d) preocupação dos anarquistas com a difusão do 
ideário de que as conquistas operárias deveriam ser 
alcançadas mediante a luta dos próprios 
trabalhadores 

 
54 - (UERJ/2005)     

 
 

Ao longo do século XX, o movimento operário brasileiro 
se organizou e lutou de diferentes formas. Em 1917, 
ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro a primeira 
greve geral na história desse movimento. 
A orientação ideológica das lideranças dessa greve e 
uma de suas reivindicações estão indicadas, 
respectivamente, em: 
a) socialista – fim dos castigos corporais 

b) comunista – luta por melhores salários 
c) liberal – intervenção do Estado na economia 
d) anarcossindicalista – diminuição da jornada de 

trabalho 
 
55 - (UERJ/2005)     

 
 

 
 

As imagens acima nos remetem a diferentes momentos 
históricos das celebrações do 1º de maio no Brasil. 
Assim como no Estado Novo e nos dias de hoje, desde o 
início do século passado, o trabalho tem sido alvo de 
atenção. 
No período da República Velha, a instituição 
responsável pela mediação da relação capital-trabalho e 
sua respectiva base jurídica eram: 
a) empresariado – normas do Ministério do Trabalho 
b) sindicato – direitos constitucionais dos operários 
c) Estado – legislação trabalhista consolidada 
d) polícia – leis do trabalho incipientes 

 
56 - (UERJ/2006)     
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A manchete do Correio da Manhã e a caricatura de 
Chico Caruso retratam diferentes momentos do 
movimento operário brasileiro. Nas duas primeiras 
décadas do século passado, esse movimento se 
estruturou principalmente sob a influência da ideologia 
anarquista; já no final da década de 1970, sob a 
liderança de Lula, o movimento sofreu influência de 
idéias socialistas. 

 
As características que identificam, respectivamente, tais 
ideologias no movimento operário brasileiro são: 
a) gestão econômica comunitária – participação 

política pela representação parlamentar 
b) crença no acordo com patrões e governo – direito à 

liberdade religiosa e de atuação política 
c) supressão do Estado e das formas de repressão – 

livre organização dos indivíduos e da economia 
d) combate às relações de produção capitalista – 

substituição de partidos operários por organizações 
sindicais 

 
57 - (UFPR/2006)     

Movimento político que defende a auto-organização 
baseada no consenso e na cooperação entre os mais 
diversos membros da sociedade, somando-se a isso a 
abolição do Estado, ou seja, do domínio político que se 
apóie no princípio dirigentes/dirigidos, 
representantes/representados, o anarquismo 
desempenhou um papel importante na história dos 
movimentos sociais. Sobre esse movimento no Brasil, é 
correto afirmar: 
a) Formado por imigrantes, o anarquismo defendia a 

ação direta, sendo responsável pela liderança das 
principais greves nas duas primeiras décadas do 
século XX, cujo objetivo era a redução da jornada 
de trabalho e melhores condições de trabalho. 

b) Deslocando-se do meio urbano para o meio rural, 
os anarquistas aderiram às marchas contra o 
sistema capitalista, que mais tarde seriam 
denominadas de “Coluna Prestes”. 

c) Apesar da forte repressão desencadeada pelas 
autoridades policiais no governo Vargas, os 

anarquistas logrararm criar seu próprio partido, 
denominado Aliança Libertadora Nacional. 

d) O anarquismo liderou o movimento estudantil 
entre 1964 e 1969, tendo sido reprimido pelos 
agentes de segurança do regime militar. 

e) Nos dias atuais, os anarquistas se aliam às correntes 
neoliberais, que também defendem a redução ou 
mesmo ausência dos aparelhos de Estado. 

 
58 - (UEPG PR/2007)     

"Não há dúvida que outras muitas das reivindicações 
pelas quais lutavam as massas trabalhadoras, nessa 
época (antes de 1930) foram alcançadas, total ou 
parcialmente. Mas é um fato que a natureza e o volume 
das vitórias alcançadas não estavam em proporção com 
o vulto e a extensão do movimento geral. Mais ainda – 
as reivindicações formuladas, por aumento de salários, 
por melhores condições de trabalho etc, constituíam 
como que um fim em si mesmo e não um ponto de 
partida para reivindicações crescentes [...]. É que na 
realidade se tratava de lutas mais ou menos 
espontâneas, isoladas umas das outras, sucedendo-se 
por força de um estado de espírito extremamente 
combativo que se generalizava entre as massas." 
(Astrogildo Pereira. A formação do PCB. 

Rio de Janeiro. Ed. Vitória, 1962, p.32). A partir do texto, 
assinale o que for correto. 

 
01. O movimento operário na 1a República 

apresentava limitações; uma delas é a pauta 
dominantemente economicista. 

02. As limitações do movimento operário antes de 
1930 explicam-se pela hegemonia anarquista e 
anarco-sindicalista em meio à classe operária. 

04. A preocupação econômica predominante 
negligenciava as questões da luta pelo poder estatal 
e drenava sua energia numa luta por interesses 
imediatos. 

08. Os cientistas sociais são unânimes em considerar o 
movimento operário deste período como 
revolucionário. 

16. A orientação anarquista desconsiderava a 
necessidade de organização político-partidária das 
classes subalternas. 

 
59 - (UFF RJ/2007)     

Em finais da década de 1970, o “milagre” brasileiro dava 
mostras de seu efetivo esgotamento. As repercussões 
desse processo, no mundo do trabalho, consistiram em 
greves sem precedentes no país, dando origem ao 
chamado “novo sindicalismo”, liderado por Luís Inácio 
Lula da Silva. Segundo ele, em discurso de 1978, “A 
estrutura sindical brasileira (...) é totalmente 
inadequada (...). A estrutura e a legislação sindical 
deveriam ser reformuladas como resultado das 
necessidades. O sindicato ideal é aquele que surge 
espontaneamente, que existe porque o trabalhador 
exige que ele exista”  



 

 
14 

www.historiaemfoco.com.br 

1ª República - Movimento Operário 

14 

(Lula: entrevistas e discursos, p. 45, Apud MATTOS, 
Marcelo Badaró. 

Trabalhadores e Sindicatos no Brasil. Rio de Janeiro: Vício de 
Leitura, 2002, p. 79). 

 
Com base no seu conhecimento sobre esse assunto, no 
enunciado e no texto, analise as afirmativas a seguir. 

 
I. O novo sindicalismo opunha-se à interferência do 

Estado nos sindicatos. 
II. O novo sindicalismo pregava a revolução social 

imediata. 
III. O novo sindicalismo defendia o fim do imposto 

sindical. 
IV. O novo sindicalismo advogava o retorno ao 

trabalhismo varguista. 
V. O novo sindicalismo defendia o direito irrestrito à 

greve. 
 

Assinale a única opção que apresenta as afirmativas 
verdadeiras. 
a) I, II e III 
b) I, III e V 
c) II, III e V 
d) II, IV e V 
e) III, IV e V 

 
60 - (UFMG/2007)     

Os movimentos de propaganda e a imprensa operária 
foram dois importantes pilares da divulgação da cultura 
anarquista. 
Assim sendo, é INCORRETO afirmar que, no Brasil, as 
pautas dos jornais e a atuação dos militantes 
anarquistas incluíam a 
a) crítica ao clericalismo, derivada da oposição do 

anarquismo aos credos religiosos. 
b) defesa do Estado do bem-estar social, justificado 

por suas políticas sociais. 
c) luta antiestatista, pois os anarquistas recusavam 

todo tipo de coerção institucional. 
d) negação da ação parlamentar, considerada 

politicamente ineficaz. 
 
61 - (UFCG PB/2007)    

Analise o fragmento textual abaixo: 
“Assistimos ontem à entrada de cerca de 60 menores às 
19 horas, na sua fábrica da Mooca [bairro de São Paulo]. 
Essas crianças, entrando àquela hora, saem às 6 horas. 
Trabalham, pois, 11 horas a fio, em serviço noturno 
apenas com um descanso de 20 minutos, à meia noite! 
O pior é que elas se queixam de que são espancadas 
pelo mestre de fiação. [...] Uma há com as orelhas 
feridas por continuados e violentos puxões. Trata-se de 
crianças de 12, 13 e 14 anos”.  
(Jornal O Combate. São Paulo, 4 set. 1917) 
 
As condições de trabalho infantil no Brasil podem ser 
analisadas como: 

I. um problema histórico, pois esteve presente desde 
os tempos coloniais. 

II. diferentes das dos adultos, pois havia cuidados e 
medidas de segurança especiais para os operários 
infantis. 

III. um evento do início do século XX, pois o Estatuto da 
Criança e do Adolescente erradicou o trabalho 
infantil. 

IV. uma questão de cunho político-social, pois as 
iniciativas governamentais ainda são incipientes 
para a erradicação do trabalho infantil.  

 
Estão CORRETAS: 
a) I e II .  
b) I e IV.  
c) III e IV.  
d) II e III.  
e) I e III. 

 
62 - (UFTM MG/2007)    

Observe a obra “O Quarto Estado”, de Giuseppe Pelliza 
da Volpedo (1901), que mostra um novo grupo social. 

 
 

O contexto histórico dessa obra está relacionado 
a) às revoluções liberais, quando a burguesia liderou 

os demais Estados da sociedade contra os 
privilégios do clero e da nobreza. 

b) ao início da Revolução Industrial na Inglaterra, que 
gerou a idéia de luta de classes entre proletários e 
aristocratas. 

c) aos movimentos de unificação política da Itália e da 
Alemanha, nos quais o operariado teve 
reconhecidos vários direitos sociais. 

d) à origem do movimento operário, a partir da 
aprovação das reivindicações dos bolcheviques 
pelo Parlamento russo. 

e) à organização do proletariado, sob influência do 
socialismo e do anarquismo, que se tornou uma 
nova força revolucionária. 

 
63 - (UNESP SP/2007)    

A greve [de 1917] está generalizada em toda a cidade. O 
comércio fechou, as ruas do centro estão desertas (...) 
Há tiroteios em todos os bairros proletários, desde o 
Brás até a Lapa. O delegado geral distribuiu aos jornais 
um boletim pedindo “ao povo pacífico se recolher a suas 
residências, pois vai manter a ordem, mesmo à custa de 
meios os mais enérgicos”. O movimento das ruas é, 
mesmo assim, enorme, pois toda a população se 
mistura, quer saber o que vai suceder nos bairros fabris 
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do Brás, da Mooca, do Cambuci, do Bom Retiro, da Barra 
Funda, da Água Branca, da Lapa. 

(Everardo Dias, História das lutas sociais no Brasil.) 
 
CUSTO DE VIDA E ÍNDICES DE SALÁRIOS, 
1914 – 1921 

15816719211071281917
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(Apud P. S. Pinheiro, O proletariado industrial na Primeira 
República, 

in B. Fausto, org., Hist. geral da civiliz. bras., v. 9.) 
 

A partir das informações do texto e da tabela, é possível 
afirmar que 
a) os trabalhadores recebiam salários compatíveis 

com o aumento do custo de vida, o que explica a 
fraca ação operária nas primeiras décadas do século 
XX em São Paulo. 

b) as reivindicações dos trabalhadores tinham apoio 
do Estado, garantindo a livre expressão e a 
liberdade de reunião nas associações de classe e 
nos congressos operários. 

c) a greve dos trabalhadores aparecia como um 
movimento isolado, sem repercussões nos jornais e 
sem ameaçar a ordem pública, revelando a 
fragilidade dos sindicatos. 

d) no Brasil dos anos 1910, havia leis de proteção ao 
trabalho e de assistência social, em especial para 
mulheres e crianças, o que enfraquece o 
movimento operário. 

e) o barateamento da mão-de-obra aprofundou as 
diferenças sociais que moviam as freqüentes greves 
de inspiração anarquista nos inícios do século XX. 

 
64 - (Mackenzie SP/2008)    

“(...) o conceito (...) não se reduz à demagogia e à 
manipulação, aspectos secundários no contexto, [mas] 
se definiu pela associação íntima entre trabalhismo e 
projeto de industrialização. O trabalhismo como 
promessa de proteção dos trabalhadores por um Estado 
paternalista no terreno litigioso entre patrões e 
empregados. O projeto de industrialização, como 
interesse comum entre burgueses e operários, (...) foi a 
forma da hegemonia ideológica por meio da qual a 
burguesia tentou – e obteve em elevado grau – o 
consenso da classe operária para a construção da nação 
burguesa. A liderança carismática e sem mediações 
formalizadas, adequada a massas de baixo nível de 
consciência de classe, constituiu [sua] expressão 
peculiar. Não sua essência, concentrada nas idéias de 
colaboração de classes e paz social.” 

(texto adaptado) 
 

O texto acima, do historiador Jacob Gorender, trata, na 
história brasileira, 
a) da orientação político-econômica dominante nas 

três primeiras décadas após a instauração da 
República. 

b) do fenômeno político conhecido como 
coronelismo. 

c) do modelo de industrialização pela via do 
populismo. 

d) da forma predominante das relações sociais 
moldadas pelo regime pós-1964. 

e) da política de desenvolvimento econômico 
combinado com justiça social, implantada pelo 
governo FHC. 

 
65 - (UNICAMP SP/2008)    

De 1550 a 1930, o mercado de trabalho brasileiro está 
desterritorializado. Só nos anos 1930-40 a reprodução 
ampliada da força de trabalho passa a ocorrer 
inteiramente no interior do território nacional. 

(Adaptado de Luiz Felipe de Alencastro, O trato 
dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul 
(séculos XVI e XVII). São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000, p. 354.) 
 

a) Quais características do mercado de trabalho 
brasileiro, entre 1550 e 1930, permitem considerá-
lo “desterritorializado”? 

b) Indique duas mudanças do mercado de trabalho 
brasileiro ocorridas nas décadas de 1930 e 1940. 

 
66 - (FGV/2009)    

Leia as assertivas: 
 

I. com a hegemonia dos militantes do anarco-
sindicalismo, organizou-se, em 1906, a 
Confederação Operária Brasileira. 

II. em julho de 1917, na cidade de São Paulo, ocorreu 
a primeira greve geral do país, envolvendo por volta 
de 70 mil operários; 

III. com a ampliação das ações dos operários, 
principalmente por meio das greves, foi aprovada a 
lei Adolfo Gordo, em 1907, que determinava a 
expulsão de estrangeiros que atentassem contra a 
segurança nacional; 

IV. sob a inspiração da vitoriosa Revolução Russa, foi 
fundado, em março de 1922, o Partido Comunista 
do Brasil; 

V. no final dos anos 1920, os comunistas organizavam-
se por meio do Bloco Operário Camponês (BOC), 
chegando a eleger representantes para a Câmara 
de Vereadores do Rio de Janeiro. 

 
Está correto o contido em 

 
a) I, II e V, apenas. 
b) I, III e V, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) II, IV e V, apenas. 
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e) I, II, III, IV e V. 
 
67 - (FUVEST SP/2009)    
CUSTO DE VIDA, SALÁRIOS E PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO 

BRASIL 

1881461631920

2091231481919

1711171441918

1971071281917

1401011161916

1181001081915

1001001001914

INDUSTRIAL
PRODUÇÃO

SALÁRIOSVIDA DE CUSTOANO 

 

Fonte: Simonsen, R.C. A Evolução Industrial do Brasil, 1939. 
 

a) Os dados da tabela indicam que, apesar das 
oscilações, houve expressivo crescimento industrial 
no período 1914-1920. Explique as razões desse 
crescimento. 

b) Estabeleça relações entre os dados da tabela sobre 
custo de vida e salários com o movimento operário 
do período. 

 
68 - (UEG GO/2009)    
Indústrias e operários no Brasil: 1907-1920 

 
RODRIGUE, Joelza Ester. História em Documento: 
 imagem e texto. São Paulo: FTD,  
2000, p. 75. (Adaptado). 
 

Levando-se em consideração os dados da tabela sobre a 
situação das indústrias e dos operários em alguns 
estados brasileiros entre 1907 e 1920, analise as 
proposições apresentadas a seguir. 

 
a) A causa externa que contribuiu para a eclosão desse 

surto industrial. (5,0 pontos) 
b) O tipo de atividade industrial (bens de consumo ou 

indústria de base) que o crescimento 
desproporcional entre o número de empresas e o 
número de operários indica. (5,0 pontos) 

 
69 - (UNESP SP/2009)    

O poeta Olavo Bilac, numa carta endereçada a um amigo 
em 1887, construiu uma imagem negativa da cidade 
onde residia, São Paulo, que, segundo ele, era uma 
bexiga. Isto não vale dois caracóis (...) Não posso viver 
numa terra onde só há frio, garoa, lama, republicanos, 
separatistas e tupinambás. 
Decênios depois, Patrícia Galvão (Pagu) apresentava 
uma cidade diferente: 

São Paulo é o maior centro industrial da América do Sul: 
o pessoal da tecelagem soletra no cocoruto imperialista 
do [bonde] “camarão”. A italianinha matinal dá uma 
banana pro bonde. 

(Parque industrial, 1933.) 
 

Da data da carta de Bilac ao ano da publicação do livro 
de Pagu, houve em São Paulo modificações provocadas 

 
a) pelos lucros advindos da exportação de produtos 

manufaturados e pela consolidação da república 
democrática. 

b) pela proteção governamental da indústria têxtil, em 
prejuízo da economia agro-exportadora. 

c) pela expansão da mão-de-obra assalariada e pelo 
crescimento do mercado consumidor interno. 

d) pela implantação da indústria siderúrgica e pela 
eficácia das leis estatais anti-imigratórias. 

e) pela instalação das primeiras linhas de estradas de 
ferro e pelo comportamento submisso dos 
operários. 

 
70 - (FATEC SP/2009)    

Considere o texto. 
 
Entre 1906 e 1920, (...) foram realizados três Congressos 
operários no Brasil, que reuniram sindicatos e 
associações de todo o país. Realizados no Rio de Janeiro, 
tais Congressos contaram com praticamente todos os 
estados brasileiros. 

(DECCA, Maria Auxiliadora Guzzo de. Indústria, trabalho e 
cotidiano: Brasil – 1889 a 1930. São Paulo: Atual, 1991. 
p. 83) 

 
Os Congressos, a que o texto se refere, 
  
a) aprovaram resoluções com o objetivo de unir os 

trabalhadores na luta por reivindicações imediatas 
e de organizar a classe operária para a construção 
de uma sociedade igualitária. 

b) legitimaram as associações beneficentes, 
reconhecendo- as como as únicas capazes de trazer 
benefícios sociais e econômicos aos trabalhadores 
rurais e, principalmente, aos operários. 

c) foram organizados pelo Partido Comunista do 
Brasil, que conseguiu aprovar resoluções iguais às 
estabelecidas pela Internacional Socialista, 
realizada após a Revolução Rússia. 

d) proibiram a participação de estrangeiros na 
composição dos sindicatos por considerá-los 
agentes radicais de organizações internacionais, 
descomprometidos com os brasileiros. 

e) tiveram como ideólogos os partidários do 
liberalismo econômico que representavam a 
corrente majoritária no interior do movimento dos 
trabalhadores naquele contexto histórico. 

 
71 - (UFBA/2009)    
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Entre os fatores internos e externos que favoreceram a 
instalação do processo de industrialização no Brasil do 
século XX, identifique e explique um exemplo de cada 
um desses fatores. 

 
72 - (UEPB/2009)    

No início do século XX o número de indústrias no Rio de 
Janeiro e em São Paulo cresceu, e a classe operária se 
expandiu, passando a defender seus interesses, 
influenciada pelas idéias anarquistas trazidas, 
sobretudo, pelos imigrantes espanhóis e italianos. 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Os imigrantes traziam da Europa a prática no 

trabalho fabril e a experiência de lutas por melhores 
condições de trabalho. Na formação dos núcleos 
operários já se percebe um processo de 
organização político-sindical influenciado pelo 
anarquismo. 

b) São pouco perceptíveis influências do anarquismo 
europeu nas associações operárias do Rio e São 
Paulo, já que a classe operária brasileira era 
majoritariamente formada por ex-escravos. 

c) Mesmo bastante ativos na divulgação de suas 
idéias, os anarquistas eram ineficientes na 
organização e direção dos trabalhadores em torno 
das lutas por melhores salários e condições de vida. 

d) A ideologia anarquista não conseguiu se alastrar no 
meio do operariado, por causa da repressão dos 
governos da primeira República e do combate 
acirrado que sofrera do Partido Comunista 
Brasileiro. 

e) Coerentes com seus ideais e por repudiarem toda e 
qualquer estrutura de poder, os anarquistas 
dedicaram-se exclusivamente ao trabalho de 
educação política através da chamada imprensa 
libertária. 

 
73 - (UFTM MG/2009)    

Dentre os efeitos da Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) para a organização política da Europa e para a 
economia do Brasil, respectivamente, é correto citar 

 
a) o surgimento de novos países e o estímulo à 

produção industrial. 
b) a bipolarização do mundo e o maior endividamento 

externo. 
c) a afirmação dos grandes impérios e a dependência 

aos EUA. 
d) a queda das antigas potências e o crescimento da 

indústria de base. 
e) o enfraquecimento da Liga das Nações e a crise da 

exportação de café. 
 
74 - (UFPEL RS/2009)    

Leia o soneto anarquista dedicado às meninas 
costureiras brasileiras, feito em 1920. 

 
“Costureirinha meiga e mansa 

tu, que tens de ouro o coração 
Trabalhadora e frágil, criança 
Vida sem luz, boca sem pão [...] 
[...] Será de dores tua estigma 
e o teu destino há de oscilar 
Nas duas pontas do dilema 
Tuberculose ou Lupanar” 
“Soneto Anarquista”. In: MENDES, Antonio; 
MARANHÂO, Ricardo. 

Brasil História – Texto e Consulta. Vol 3, República Velha. 
São 

Paulo: Brasiliense, 1981. 
 
 O poema indica que 
 

a) “o mal do século” atingia igualmente todas as 
classes sociais. 
b) o movimento operário, na “República Café com 

Leite”, esteve dissociado das ideologias europeias. 
c) havia uma preocupação trabalhista e social dos 

governos republicanos. 
d) as mulheres votavam contra os partidos 

republicanos naquele período. 
e) a exploração do trabalho feminino e infantil 

grassava na atividade industrial, durante a 
República Velha. 

f) I.R 
 
75 - (UNEB BA/2009)    

As cargas de alimentos enviados para as vítimas da seca 
no Nordeste não estão chegando aos destinatários. As 
carretas que as levam estão sendo interceptadas e 
saqueadas por integrantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). É ação mais 
sistemática que os assaltos súbitos a supermercados, 
armazéns e depósitos, conforme estratégia firmada [...] 
em reunião dos dirigentes do MST em Salvador, a 
reeditar, de alguma sorte, o terror que o sertão 
nordestino conheceu, na primeira metade [do século xx] 
— o cangaço. Mas há fortes diferenças entre o cangaço 
original e esta sua versão de final de século. E todas elas 
apontam para o caráter socialmente desagregador e 
politicamente negativista, acentuado na versão atual do 
cangaço, e vago e pouco consciente de si no cangaço de 
outrora  
(CAMPOS;MIRANDA, 2005, p. 428-429). 

 
Sobre os movimentos dos trabalhadores rurais e 
urbanos, pode-se afirmar: 

 
01. A prática política do MST se assemelha à das 

revoltas camponesas anabatistas da época 
moderna, por defenderem o retorno do poder 
camponês. 

02. O cangaço, representado no Brasil por Virgulino 
Ferreira da Silva, o Lampião, negava soluções 
dentro do capitalismo, enquanto o MST prega a 
anarquia, a desagregação da sociedade e o fim das 
instituições políticas. 
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03. A fase jacobina da Revolução Francesa defendia o 
jogo parlamentar para a adoção de medidas sociais, 
enquanto o cangaço pegava em armas para 
defender seus ideais e princípios revolucionários. 

04. O ideal do MST se inspira na atuação do Partido 
Bolchevique revolucionário russo, de base 
camponesa, que pregava a não-violência para a 
conquista do poder e estabelecimento do 
socialismo. 

05. O cangaço no nordeste brasileiro apresentava-se 
desprovido de base ideológica e projeto político, 
diferentemente do comportamento de Pancho Villa 
e Emiliano Zapata, que aderiram a uma causa 
revolucionária – a Revolução Mexicana. 

 
76 - (UEMG/2010)    

Leia atentamente o texto e, a seguir, responda: 
 

“Mas o número de gripados aumentou rapidamente nas 
semanas seguintes e outras medidas médico-
governamentais foram tomadas na tentativa de 
minimizar a propagação epidêmica. Escolas, internatos, 
cinemas, teatros, e vários outros lugares e de reunião 
pública cerraram suas portas. As igrejas diminuíram 
drasticamente suas atividades. Práticas cotidianas, 
como beijos e abraços ou as compras nos mercados por 
mais de uma pessoa de uma mesma família, foram 
desaconselhadas (era necessário diminuir a quantidade 
de indivíduos circulando e assim o contato/contágio). A 
vida da cidade foi parando.” 
Liane Maria Bertucci-Martins. Fragmentos do discurso 
científico na gripe espanhola. Texto integrante dos Anais 
do XVII Encontro Regional de História – O lugar da 
História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de 
setembro de 2004. Cd-rom. 

 
A gripe de 1918, também conhecida como gripe 
espanhola, tornou-se uma pandemia no segundo 
semestre daquele ano. No Brasil, foram registradas 
cerca de 300 mil mortes. Dentre as vítimas ilustres da 
doença, o presidente Rodrigues Alves e a educadora 
Anália Franco. Na década de 1910, algumas 
transformações sociais possibilitaram a formação de 
condições ideais para a propagação da doença.  

 
Assinale, a seguir, o processo histórico que NÃO está 
relacionado com a propagação da gripe espanhola, no 
Brasil: 

 
a) As cidades brasileiras do Sudeste no início da 

década de 10 tiveram um forte período de 
crescimento, sem, no entanto, implementar 
reformas urbanas estruturais, dificultando a 
prevenção da doença entre os mais pobres. 

b) Com o incremento da produção de café, vários 
grupos financeiros expandiram suas atividades 
econômicas nas cidades do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, provocando um forte empobrecimento, 

expandindo o número de contaminados no meio 
rural. 

c) O processo de urbanização acelerado pela 
implantação das primeiras fábricas de produtos 
têxteis e alimentícios no Brasil concentrou várias 
famílias de trabalhadores em cortiços e moradias 
insalubres. 

d) Os trabalhadores das fábricas eram contratados 
num regime assalariado de baixa renda, 
incompatível com as nascentes necessidades da 
vida urbana. 

 
77 - (UFMS/2010)    

Observe as duas imagens abaixo. 
 

 
 

 
 

As imagens dizem respeito à cidade do Rio de Janeiro 
em dois momentos diferentes. A primeira é uma vista 
panorâmica da parte central da cidade na década de 
1880. A segunda corresponde à Avenida Central, um ano 
após a sua inauguração. Para a construção dessa 
avenida, seria desapropriada e demolida uma grande 
quantidade de cortiços, localizados no lado esquerdo da 
primeira imagem. Com base nessas imagens e nos seus 
conhecimentos sobre a história do Brasil, assinale a(s) 
afirmativa(s) correta(s). 

 
01. A construção da Avenida Central, inserida num 

amplo projeto de reformas urbanas proposto pelo 
presidente Rodrigues Alves, representou um ganho 
de qualidade de vida para a população mais pobre 
da cidade do Rio de Janeiro, que passou a ter 
melhores condições de habitação e a usufruir 
intensamente desse novo equipamento urbano, 
como demonstra a segunda imagem. 
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02. A construção da Avenida Central fez parte de um 
amplo processo de reformas urbanas 
empreendidas pelo então prefeito Francisco 
Pereira Passos, durante o governo do presidente 
Rodrigues Alves, constituindo-se num símbolo de 
modernização e de civilização da cidade e do país à 
época. 

04. De certa forma, no longo prazo, as reformas 
urbanas de Pereira Passos, nas quais estava inserida 
a construção da Avenida Central, desaceleraram o 
processo de estratificação social, pois a demolição 
dos cortiços na área central do Rio de Janeiro 
eliminou definitivamente as favelas, diminuindo a 
segregação entre o centro e a periferia da cidade. 

08. A reforma urbana empreendida no Rio de Janeiro 
no início do século XX, no âmbito da qual se inseriu 
a Avenida Central, procurava banir os cortiços da 
paisagem do centro da cidade, uma vez que ali se 
aglomerava, em péssimas condições de habitação e 
higiene, enorme contingente de população pobre, 
piorando o quadro da segurança e da saúde 
públicas, sobretudo através da frequente ameaça 
de levantes populares e da ocorrência de epidemias 
como a varíola e a febre amarela. 

16. Uma significativa peculiaridade das reformas 
urbanas, empreendidas no Rio de Janeiro no início 
do século XX, é que elas inspiraram a remodelação 
de importantes cidades européias, a exemplo de 
Paris, que durante a administração do prefeito 
Barão Haussmann foi totalmente remodelada de 
modo a evitar a ameaça representada pelos motins 
populares desde 1789. 

 
78 - (UFRJ/2010)    

“Fábrica 1: A duração do trabalho diário é de 11 horas 
úteis. O trabalho é interrompido pelo almoço, que dura 
uma hora e meia, e pelo café, para o qual os operários 
têm direito a um quarto de hora. Trabalham nesta 
fábrica 500 operários, na maioria italianos e espanhóis. 
(...) Impressão desagradável causa ao visitante o 
excessivo número de menores em trabalho (...). 
Fábrica 2: Os contramestres são todos adultos, de 
nacionalidade italiana e em número de 20. Entre os 374 
operários recenseados, a nacionalidade predominante é 
italiana, vindo em seguida a espanhola e depois a 
brasileira: dos brasileiros, 44 são menores de 12 anos. 
Esqueléticos, raquíticos, alguns! O tempo de trabalho 
varia para as seções [setores] de onze horas e meia a 
doze horas e meia por dia”. 
(Trechos de relatórios de funcionários do Departamento 
do Trabalho do Estado de São Paulo, 1912) 

 
A partir dos documentos, indique duas características 
do operariado que trabalhava nas indústrias de São 
Paulo nas duas primeiras décadas do século XX. 

 
79 - (UFSCAR SP/2010)    

As duas Grandes Guerras do século passado afetaram 
significativamente nosso país, mas o Brasil de 1939 a 

1945 era bem diferente do Brasil de 1914 a 1918. 
Levando em conta esses aspectos, indique a situação e 
o posicionamento do nosso país na 

 
a) Primeira Guerra Mundial. 
b) Segunda Guerra Mundial. 

 
80 - (UNIMONTES MG/2010)    

Tens que combater três inimigos: a sacristia, o capital e 
o quartel. O primeiro é a noite, o segundo é a fome, o 
terceiro é a morte.  
(Jornal A Questão Social. Santos, 1896. Citado  
por DOMINGUES, Joelza Éster; LEITE, Layla  
Paranhos (Orgs.). História: o Brasil em Foco.  
São Paulo: FTD, 1996, p. 239) 

 
O texto acima 

 
a) expressa os ideais positivistas, muito influentes no 

Brasil em fins do século XIX, especialmente sua 
perspectiva racionalista. 

b) revela o pensamento político de revoltas como 
Canudos e Contestado, nas quais se lutava contra a 
Igreja e o grande capital. 

c) revela o discurso comunista no Brasil, divulgado 
pelo seu órgão oficial, o PCB. 

d) expressa o ideal anarquista que condena, entre 
outros fatores, o militarismo e o poder eclesiástico. 

 
81 - (UFG GO/2010)    

Leia o texto a seguir. 
 

Viva o Esporte Proletário! 
A necessidade de esporte para a juventude é um fato 
incontestável. A burguesia se aproveita desse fato para 
canalizar todos os jovens das fábricas para seus clubes. 
Que fazem os jovens nos clubes burgueses? 
Defendem as cores desses clubes. Se o clube é de uma 
fábrica, é o nome e a cor da fábrica que defendem; a 
burguesia cultiva neles a paixão e a luta contra a 
juventude de outras empresas […] 
Todo operário footballer deve ingressar nos clubes 
proletários. 
O TRABALHADOR GRÁFICO. 25 jun. 1928. Apud DECCA, 
Maria Auxiliadora Guzzo de. 
 Indústria, Trabalho e cotidiano. Brasil – 1889 a 1930. 
São Paulo: Atual, 1991. p. 71. (Adaptado). 

 
O fragmento do jornal conclama a uma prática 
organizativa própria do movimento anarquista 
brasileiro, segundo a qual 

 
a) o exercício físico seria o meio para o 

fortalecimento do espírito dos militantes. 
b) a militância política deveria ser exercida em todas 

as dimensões da vida do trabalhador. 
c) a participação dos cidadãos nos clubes de futebol 

das fábricas reforçaria a harmonia social. 
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d) a aliança proletário-burguesa deveria ser buscada 
por intermédio das práticas desportivas. 

e) os militantes deveriam conscientizar os operários 
de que o futebol é um esporte alienante. 

 
82 - (UFJF MG/2009)    

As duas imagens, a seguir, ilustram momentos distintos 
da trajetória dos trabalhadores brasileiros no século 
XX. Observe, com atenção, e, em seguida, marque a 
alternativa INCORRETA. 

 
Manifestação no bairro do Brás na cidade de São Paulo - 
Greve de 1917 

 
Disponível em: <http://www.projetomemoria.art.br.> 
Acessado em 25/10/2008 
 
Trabalhadores homenageiam Vargas na Esplanada do 
Castelo, 1940. 
Rio de Janeiro (RJ). (CPDOC/ CDA Vargas) 

 
Disponível em: <http:// www.cgtb.org.br >. Acessado em 
25/10/2008 
 

Marque a alternativa INCORRETA. 
 

a) A mobilização dos trabalhadores no período 
anterior à Revolução de 1930 favoreceu a fixação 
de leis de apoio aos trabalhadores ainda na 
Primeira República. 

b) Durante o Governo de Getúlio Vargas (1930-
1945), a elaboração de uma legislação trabalhista 
e sindical ganhou um tratamento mais 
sistemático que no período anterior. 

c) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões 
criados durante a chamada “Era Vargas” 
asseguravam determinados benefícios apenas às 
categorias reconhecidas pelo Ministério do 
Trabalho. 

d) Embora a sociedade brasileira fosse 
majoritariamente rural, a fixação de direitos 
trabalhistas aos trabalhadores rurais ocorreu 
apenas na década de 1960. 

e) Alguns direitos trabalhistas só foram fixados no 
Brasil com a promulgação da Constituição de 
1988, a exemplo da licença-maternidade, 
descanso semanal, férias remuneradas e 13° 
salário. 

 
83 - (UFU MG/2010)    

[…] anarquismo era uma forma política de pressionar 
diretamente os dominadores através da utilização de 
conversas, debates, boicotes, sabotagens, denúncias, 
greves e levantes, numa escala de intensidade variável 
que não perdia de vista a abolição da autoridade e da 
exploração. 
[…] Em sentido estrito, anarquismo era a organização 
livre e espontânea dos trabalhadores em associações, 
já que só assim o instrumento organizacional escaparia 
da armadilha e da autoridade, para converter-se em 
alavanca da liberdade. 

GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. 
 Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994, p. 75. 
 

Relacione a organização do anarco-sindicalismo na 
Primeira Republica ao ideário de ordem e progresso 
vigente no Brasil. 

 
84 - (UNIMONTES MG/2010)    

Entre as características da indústria brasileira durante a 
República Velha, é INCORRETO elencar: 

 
a) a produção de bens de consumo não duráveis, tais 

como roupas e alimentos, substituindo o produto 
importado. 

b) os surtos industriais periódicos, com destaque 
para o período do Encilhamento, ocasionando 
crescimento descontínuo do setor. 

c) a crescente concentração industrial, assim como a 
das ferrovias e bancos, no eixo centro-sul do País, 
especialmente em São Paulo. 

d) a independência do setor industrial em relação à 
agroindústria cafeeira, que em nada favoreceu a 
industrialização. 

 
85 - (UEPG PR/2011)    

A frase "Trabalhadores do mundo todo, uni-vos!", 
escrita por Karl Marx em meados do século XIX, 
expressa o processo de organização dos trabalhadores 
na Europa durante a revolução industrial e o avanço 
capitalista. A respeito da formação da classe operária 
no Brasil e no mundo, assinale o que for correto. 
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01. Apesar de centro industrial e operário, a Inglaterra 
foi um país em que a organização da classe 
operária ocorreu tardiamente. O fato de o 
governo britânico reprimir as greves e possuir 
uma ampla legislação social desde o século XVIII 
explica tal fenômeno. 

02. O Manifesto Comunista e O Capital são duas obras 
escritas por Marx que tiveram grande influência 
sobre a classe operária e que criticavam 
duramente a lógica capitalista de exploração aos 
trabalhadores. 

04. A fundação do partido comunista no Brasil, em 
1922, ocorreu após uma série de greves que se 
iniciaram no final da década de 1910 e que 
tiveram a influência da revolução russa de 1917. 

08. No Brasil existem registros sobre a fundação de 
partidos e de sindicatos ligados aos trabalhadores 
desde meados do século XIX. As primeiras 
associações proletárias brasileiras estão ligadas 
aos negros escravos e à capacidade associativa 
desenvolvida por estes desde o período colonial. 

16. Uma das principais reivindicações da classe 
operária a partir da revolução industrial foi a de 
que as relações sociais passassem a ser mediadas 
pelo mercado. Os trabalhadores defendiam a tese 
de que a relação capital-trabalho seria favorável 
ao proletariado desde que o Estado se mantivesse 
afastado das questões socioeconômicas. 

 
86 - (UPE/2011)    

O período de duração da Primeira República (1889-
1930), fase de implantação e consolidação do regime 
republicano no Brasil, foi marcado por várias 
inquietações culturais e sócio-políticas. O 
desenvolvimento da industrialização e da urbanização, 
mudanças sociais com o incremento do trabalho livre 
assalariado, chegada em massa de imigrantes europeus 
foram algumas das mudanças ocorridas neste período, 
porém ainda podemos destacar: 

 
00. a vitória final dos rebeldes do Arraial de Canudos 

sobre o exército republicano, acentuando a 
desestruturação das forças armadas no contexto 
inicial da República. 

01. a realização da Semana de Arte Moderna em 
1922, marcando uma renovação nas artes e na 
cultura brasileira. 

02. a hegemonia das elites políticas do Nordeste na 
estruturação administrativa da jovem república 
brasileira. 

03. o crescimento da indústria nacional, em especial 
durante a Primeira Guerra Mundial (1914- 1918), 
que fez com que regiões, como São Paulo e Rio de 
Janeiro, se tornassem referências internas de um 
Brasil moderno e industrial. 

04. a publicação das principais obras de Machado de 
Assis, em que o escritor fazia críticas ferozes ao 
regime republicano. 

 

87 - (Mackenzie SP/2011)    
A esperta burguesia, para que os jovens operários não 
despertem contra tanta infâmia, espalha por todos os 
bairros, clubes de futebol, “dancings”, etc... para 
distraí-los, para envenenar-lhes a consciência. 

Jornal O Trabalhador Gráfico, 1907 
 

Durante a República Velha, a respeito do movimento 
operário brasileiro e suas reivindicações, é correto 
afirmar que 

 
a) a constante divulgação, no meio sindical nacional, 

pelo Partido Comunista Brasileiro, dos ideais 
marxistas, capacitou a classe operária, no início do 
período republicano, a se tornar mais consciente 
de suas reivindicações políticas. 

b) a fundação de Associações Mutualistas e de 
Grêmios de Trabalhadores consistiam, na época, 
no único espaço de reunião e de discussão 
sindical, onde os operários se organizavam a fim 
de obter melhorias em suas condições de vida e 
de trabalho. 

c) no meio do movimento operário brasileiro, nas 
duas primeiras décadas da República, ainda era 
fraca a penetração dos ideais anarquistas, devido 
ao repúdio das lideranças nacionais frente à 
penetração de ideologias estrangeiras, presentes 
no movimento dos trabalhadores europeus. 

d) para atingir seus objetivos e buscar suprimir o 
poder do Estado, os sindicatos nacionais se 
utilizaram do recurso de decretar greves e 
paralisações no setor industrial, estatizando 
empresas estrangeiras, ocasionando prejuízos de 
ordem econômica e financeira ao país. 

e) o crescimento do movimento operário brasileiro, 
nesse período, decorreu da intensa imigração 
europeia ocorrida desde o final do século XIX, 
sendo o nosso operariado composto, de forma 
expressiva, por trabalhadores de origem europeia 
que sofreram forte influência do 
anarcossindicalismo. 

 
88 - (UEFS BA/2011)    

A greve geral de 1917 foi uma convulsão operária sem 
precedentes. Suas raízes estavam no trabalho 
fatigante, insalubre e perigoso das fábricas, mas a 
principal reclamação dos grevistas era o custo de vida. 
Na falta do pão, “remediavam com o saque dos 
depósitos de farinhas”, justificou o anarquista italiano 
Gigi Damiani. Enquanto isso, exportadores 
armazenavam gêneros de primeira necessidade à 
espera da alta dos preços no mercado internacional. 
(SILVA, 2005, p. 52). 

 
Os trabalhadores que se insurgiram na greve de 1917, 
em São Paulo, e que formavam o embrião do 
operariado brasileiro originavam-se de 
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a) retirantes nordestinos, tangidos do sertão pela 
violência das secas. 

b) imigrantes europeus, sobretudo italianos, 
espanhóis e portugueses. 

c) descendentes de ex-escravos, libertados com a lei 
da abolição de 1888. 

d) membros das classes médias urbanas, 
empobrecidas pelo golpe do Encilhamento. 

e) trabalhadores desempregados pela decadência da 
exploração da borracha na Amazônia. 

 
89 - (FATEC SP/2011)    

Em 1907 foi realizado o primeiro levantamento geral da 
indústria no Brasil, indicando a existência de 3 258 
empresas. Treze anos mais tarde, o Censo Industrial 
apontava a existência de 13 336 empresas. 

 
Acerca do expressivo crescimento da indústria 
brasileira, nesse período, é correto afirmar que 

 
a) foi promovido graças aos incentivos fiscais e à 

abertura do mercado a capitais estrangeiros, com 
a finalidade de acelerar o crescimento econômico 
do país, mediante a implantação de indústrias de 
bens de consumo duráveis. 

b) foi resultado da política de “saneamento” 
econômico promovida por Campos Sales, 
marcada pelo combate à inflação, pela 
renegociação da dívida externa, pela redução dos 
gastos, pelo aumento de impostos e pela 
valorização da moeda. 

c) resultou de uma política industrializante, marcada 
pelos investimentos públicos dirigidos para o 
desenvolvimento da indústria de base e pela ação 
reguladora do Estado, que procurou regulamentar 
o mercado de trabalho urbano e limitar 
determinadas importações. 

d) significou o sucesso da reforma financeira 
promovida por Washington Luís, pois a 
desvalorização da moeda e a política sistemática 
de baixo câmbio causaram o encarecimento dos 
produtos importados, abrindo espaço para o 
desenvolvimento da indústria nacional. 

e) foi um surto industrial caracterizado pela 
substituição de importações de bens de consumo 
não duráveis, propiciado pela disponibilização de 
capitais da economia agroexportadora e 
favorecido por alterações no mercado 
internacional, durante a 1ª Guerra Mundial. 

 
90 - (UNESP SP/2011)    

(...) 2.º Que seja respeitado do modo mais absoluto o 
direito de associação para os trabalhadores; 
3.º Que nenhum operário seja dispensado por haver 
participado ativa e ostensivamente no movimento 
grevista; 
4.º Que seja abolida de fato a exploração do trabalho 
dos menores de 14 anos nas fábricas; 
(...) 

6.º Que seja abolido o trabalho noturno das mulheres; 
7.º Aumento de 35% nos salários inferiores a 5$000 e 
de 25% para os mais elevados; 
(...) 
10.º Jornada de oito horas (...) 

(O que reclamam os operários. A Plebe, 21.07.1917. 
Apud Paulo Sérgio Pinheiro e Michael Hall. 
A classe operária no Brasil, 1889-1930 – Documentos, 
1979.) 

 
As reivindicações dos participantes da greve geral de 
1917, em São Paulo, indicam que 

 
a) os governos da Primeira República aceitavam os 

movimentos sociais, permitindo o convívio 
harmonioso e democrático entre as classes 
sociais. 

b) o Brasil não dispunha de legislação trabalhista e as 
condições de vida e trabalho dos operários eram, 
na maioria dos casos, ruins. 

c) os trabalhadores já haviam conquistado o direito 
pleno de associação e de greve, mas ainda se 
submetiam a longas jornadas diárias de trabalho. 

d) o Estado assumia o papel de intermediário nas 
negociações trabalhistas, mantendo neutralidade 
diante de conflitos sociais. 

e) os sindicatos operários eram rigorosamente 
proibidos, devendo os trabalhadores reivindicar 
aumentos salariais diretamente aos patrões. 

 
91 - (UERJ/2012)    

Veja você, meu amigo, te resta apenas um meio para 
não ser explorado, nem oprimido: demonstrar 
coragem. Se os trabalhadores que são tão numerosos 
se opuserem com todas as suas forças aos patrões e a 
quaisquer formas de governo, estaremos bem 
próximos dos homens verdadeiramente livres. 

Fala da peça Uma comédia social, representada por 
operários de São Paulo nos anos de 1910. 

Adaptado de Nosso Século (1910-1930). São Paulo: Abril 
Cultural, 1981. 

 
Durante a Primeira República (1889-1930), em cidades 
como o Rio de Janeiro e São Paulo, o movimento 
operário tornou-se um dos principais críticos às 
exclusões da sociedade brasileira. 

 
Considerando as propostas defendidas na fala citada do 
personagem, uma das ideologias que se fez presente no 
movimento operário brasileiro, naquele momento, foi: 

 
a) socialismo 
b) anarquismo 
c) liberalismo 
d) cooperativismo 

 
92 - (UFPE/2012)    

O movimento de 1930 criou muitas expectativas na 
vida política brasileira. Não há que negar a sua 
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importância na reorganização do poder central e nas 
mudanças administrativas do Estado. No entanto, não 
devemos esquecer que, nas primeiras décadas 
republicanas, a sociedade mostrou inquietações e 
exigiu mudanças. Muitas manifestações operárias 
aconteceram, mostrando que não existia, apenas, a 
arrogância do coronelismo. A participação do 
operariado se deu: 

 
00. na estruturação de partidos nacionais, com 

programas marxistas, atuantes na região sudeste, 
com presença destacada de imigrantes. 

01. na organização de greves nas grandes cidades, 
com reivindicações que traziam críticas ao 
governo e às extensas jornadas de trabalho.  

02. na formulação de propostas contra a dominação 
capitalista, todas de base anarquista e contra a 
existência das monoculturas. 

03. na articulação política dos sindicatos que 
criticavam a produção burguesa e defendiam, 
com frequência, a democracia parlamentar. 

04. nas atividades contra a exploração do trabalho e 
na busca de organizar os sindicatos de forma mais 
combativa. 

 
93 - (PUC RJ/2012)    

“O movimento operário brasileiro viveu anos de 
fortalecimento entre 1917 e 1920, quando as principais 
cidades brasileiras foram sacudidas por greves. Vários 
grupos operários no Brasil e no mundo acreditavam 
que havia chegado o momento de colocar um fim à 
exploração capitalista e construir uma nova 
sociedade.” 
Movimento Operário In: www.cpdoc.fgv.br 

 
a) Identifique um acontecimento mundial, à época, 

que se relacione diretamente com o 
fortalecimento do movimento operário no Brasil. 

b) Caracterize duas propostas do movimento 
operário brasileiro, durante a Primeira República. 

 
94 - (FUVEST SP/2013)    

Durante os primeiros tempos de sua existência, o PCB 
prosseguiu em seu processo de diferenciação ideológica 
com o anarquismo, de onde provinha parte significativa 
de sua liderança e de sua militância. Nesse curso, foi 
necessário, no que se refere à questão parlamentar, 
também proceder a uma homogeneização de sua 
própria militância. Houve algumas tentativas de 
participação em eleições e de formulação de propostas 
a serem apresentadas à sociedade que se revelaram 
infrutíferas por questões conjunturais. A primeira vez 
em que isso ocorreu foi, em 1925, no município 
portuário paulista de Santos, onde os comunistas locais, 
apresentando-se pela legenda da Coligação Operária, 
tiveram um resultado pífio. No entanto, como todos os 
atos pioneiros, essa participação deixou uma 
importante herança: a presença na cena política 
brasileira dos trabalhadores e suas reivindicações. 

Estas, em particular, expressavam um acúmulo de anos 
de lutas do movimento operário brasileiro. 

Dainis Karepovs. A classe operária vai ao Parlamento. 
São Paulo: Alameda, 2006, p.169. 

 
A partir do texto acima, pode-se afirmar corretamente 
que 

 
a) as eleições de representantes parlamentares 

advindos de grupos comunistas e anarquistas 
foram frequentes, desde a Proclamação da 
República, e provocaram, inclusive, a chamada 
Revolução de 1930. 

b) comunistas, anarquistas e outros grupos de 
representantes de trabalhadores eram 
formalmente proibidos de participar de eleições 
no Brasil desde a proclamação da República, 
cenário que só se modificaria com a Constituição 
de 1988. 

c) as primeiras décadas do século XX representam 
um período de grande diversidade político-
partidária no Brasil, o que favoreceu a emergência 
de variados grupos de esquerda, cuja excessiva 
divisão impediuos de obter resultados eleitorais 
expressivos. 

d) as experiências parlamentares envolvendo 
operários e camponeses, no Brasil da década de 
1920, resultaram em sua presença dominante no 
cenário político nacional, após o colapso do 
primeiro regime encabeçado por Getúlio Vargas. 

e) as primeiras participações eleitorais de 
candidatos trabalhadores ganharam importância 
histórica, uma vez que a política partidária 
brasileira da chamada Primeira República era 
dominada por grupos oriundos de grandes elites 
econômicas. 

 
95 - (IFSP/2013)    

A greve geral dos operários, em julho de 1917, em São 
Paulo, foi a primeira impressionante manifestação 
política urbana da Primeira República. Tendo a 
participação de milhares de operários, o movimento 
exigia leis que estabelecessem jornada diária de 
trabalho de 8 horas e a proibição do trabalho de 
menores de 14 anos, entre outras solicitações. 

 
A liderança desse movimento coube 

 
a) ao PCB (Partido Comunista Brasileiro), fundado 

em 1889, quando da proclamação da República, 
por ex-escravos (libertos no ano anterior, pela Lei 
Áurea de 1888). 

b) ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) fundado 
por trabalhadores brasileiros que ora defendiam o 
capitalismo, ora o socialismo. 

c) aos anarquistas italianos, que haviam trazido essa 
ideologia da Europa e divulgavam suas ideias em 
jornais; contavam com uma forte simpatia dos 
anarcossindicalistas. 
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d) aos liberais, que desde o século XVIII lutavam pela 
liberdade e pela igualdade civil. No século XX, os 
liberais abraçaram a causa operária. 

e) à imprensa livre, que sempre sofreu forte 
repressão dos governos oligárquicos existentes 
durante as primeiras décadas do Brasil 
Republicano. 

 
96 - (IFSP/2013)    

"Operários", quadro da pintora modernista Tarsila do 
Amaral, a seguir, é um retrato do conjunto dos 
operários das fábricas brasileiras. Nele, a autora pinta 
os operários, aglomerados, representando a 
massificação do trabalho. 

 
Amaral, Tarsila. OPERÁRIOS, 1933 
 

 
(ietarsiladoamaralrs.blogspot.com Acesso em: 07.10.2012.) 
 

Analisando o contexto político-social do Brasil na 
década de 30, o quadro 
 
a) é um retrato da força e da luta dos trabalhadores 

brasileiros dentro do desenvolvimento industrial, 
ocorrido, sobretudo, no Rio Grande do Sul, estado 
natal de Vargas. 

b) veladamente apresenta a existência de um 
preconceito contra os negros, pois homens e 
mulheres brancos são presentes em um número 
maior, em um claro impedimento de trabalho aos 
descendentes de africanos. 

c) demonstra a tristeza, indiferença e cansaço, 
presentes nos rostos dos operários, preço pago 
pelos trabalhadores para que ocorresse o 
crescimento do capitalismo no Brasil. 

d) é apenas fruto da imaginação da pintora, não 
representando a realidade brasileira à época, pois 
as mulheres ainda não haviam ingressado no 
mercado de trabalho. 

e) mostra as condições de vida nas cidades, 
oprimidas pela poluição e pelo efeito estufa, 
evidenciados na fumaça que sai da chaminé, ao 
fundo. 

 
97 - (IBMEC RJ/2013)    

A Primeira Guerra Mundial (1914- 1918) foi 
responsável por uma importante consequência 
econômica para o Brasil. Assinale-a: 

 

a) a queima expressiva de sacas de café, forma 
encontrada para estabilizar o preço internacional 
do produto: 

b) um aumento expressivo do comércio com o 
Oriente (especialmente China e Índia), em função 
das dificuldades de manutenção das trocas com os 
europeus; 

c) forte aumento da ação intervencionista do 
Estado, como prova a assinatura do Convênio de 
Taubaté; 

d) o desenvolvimento de um “surto de substituição 
de importações”, já que o comércio internacional 
ficou bastante prejudicado pelo conflito; 

e) uma série de falências e concordatas de bancos e 
empresas industriais, pela perda de mercados no 
exterior e aumento da onda inflacionária em 
nosso país. 

 
98 - (UNIUBE MG/2013)    

“[Início do século XX] podemos falar de formação de 
classe operária, não como o resultado mecânico da 
existência da indústria ou da abolição da escravidão, 
mas como um processo conflituoso, marcado por 
avanços e recuos, pelo fazer-se e pelo desfazer-se da 
classe, que surge na organização, na ação coletiva, em 
toda a manifestação que afirma seu caráter de classe.” 

BATALHA, Cláudio H.. “Formação da classe operária e 
projetos de  
identidade coletiva” In: O Brasil Repúblicano. V.1 O 
tempo do liberalismo excludente. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2010. p.173. (adaptado) 

 
A formação da classe operária no Brasil ocorreu por 
diversas circunstâncias, dentre as quais se destaca(m): 

 
I. As precárias condições de trabalho nas fábricas, 

sendo comuns os acidentes e os castigos. 
II. O trabalho de mulheres e crianças, que recebiam 

salários menores e eram submetidos a 
extenuantes regimes de trabalho. 

III. A luta por participação nos lucros dos empresários 
conforme regulamentação da lei trabalhista. 

IV. A concorrência entre o trabalhador nacional e o 
imigrante, sendo que o primeiro possuía 
privilégios no ambiente de produção. 

V. A luta por conquista de direitos sociais aliada aos 
direitos políticos para enfrentar a coerção 
patronal e institucional. 

 
São CORRETAS as afirmações contidas em: 

 
a) II, III, V apenas 
b) III e IV apenas 
c) I, II e V apenas 
d) IV e V apenas 
e) I, II, III, IV apenas 

 
99 - (UEFS BA/2014)    
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Os versos “Nosso dia vai chegar, / Teremos nossa vez. / 
Não é pedir demais: / Quero justiça, / Quero trabalhar 
em paz.” podem ser corretamente relacionados, na 
história da sociedade brasileira dos séculos XIX e XX, 
com 

 
a) a Sabinada, conjuração que pregava o 

estabelecimento de uma democracia social e 
multirracial e a separação imediata com governo 
colonial sediado no Rio de Janeiro. 

b) a ideologia anarquista, que influenciou o 
movimento da classe trabalhadora na Primeira 
República, contribuindo para o surgimento das 
primeiras greves operárias. 

c) o Cangaço, revolta de cunho popular e 
revolucionário, que ameaçava a ordem interna, ao 
propor a reforma agrária e o fim do poder dos 
coronéis. 

d) o Movimento do Arraial de Belo Monte, 
comunidade de formação anarquista estabelecida 
no sertão baiano, por Antônio Conselheiro, que 
pregava a guerra santa contra as autoridades 
religiosas e políticas locais. 

e) a ação do PCB (Partido Comunista Brasileiro), 
defensor dos ideais trotskistas, que, na história da 
República, pregou a luta armada para derrubar o 
governo ditatorial de Getúlio Vargas, a ditadura 
militar e o mandato do presidente Fernando 
Collor de Mello. 

 
100 - (IFSP/2014)    

A maior mobilização operária foi a greve geral de julho 
de 1917, iniciada na cidade de São Paulo e com 
repercussões no restante do país. O movimento 
começou com a paralisação em uma fábrica de tecidos 
de algodão, se estendeu para outras empresas têxteis, 
atingiu o ramo das bebidas e se expandiu pelo interior 
paulista e outros estados. Os grevistas entraram em 
choque com as forças policiais, o que resultou na morte 
do operário Antônio Martinez. Seu enterro paralisou a 
cidade de São Paulo, transformada em campo de 
batalha. 

(MOTA, B. Myriam e BRAICL, Patrícia. História das  
cavernas ao Terceiro Milênio -1ªed. São Paulo: 
Moderna, 1997, p.444. Adaptado) 

 
As ruidosas e violentas manifestações operárias no 
Brasil, em 1917, ocorreram devido 

 
a) ao comando operário centrado no PCB (Partido 

Comunista do Brasil), pois os trabalhadores 
pretendiam implantar uma revolução comunista a 
partir de São Paulo. 

b) à inexperiência das lideranças anarquistas 
operárias, que não souberam conduzir os 
protestos e as paralisações, o que resultou em 
morte. 

c) à inexistência de uma legislação trabalhista à 
época e ao desinteresse dos governos oligárquicos 

com a questão social, pois a reivindicação operária 
era vista como “um caso de polícia”. 

d) à entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial 
(1914-18) e ao recrutamento obrigatório dos 
operários que seriam enviados aos campos de 
batalhas na Europa. 

e) ao aumento do preço das passagens dos bondes 
elétricos, transporte urbano popular em São 
Paulo, o que provocou protestos e greves dos 
operários. 

 
101 - (UECE/2014)    

Observe o seguinte excerto: “A Greve Operária de 1917 
em São Paulo como que havia aberto um novo período 
da História do Brasil e, com efeito, nesse período e nos 
anos que se sucederam, procurou-se construir aí uma 
nova identidade e uma nova memória histórico-social e 
política”.  

MOTA, Carlos Guilherme. O Brasil do Estado Novo (1937-
1945).  
Matrizes Político-Ideológicas. Memorial da América Latina, 
São Paulo, 2009.  
 

Dentre os eventos apresentados a seguir, assinale 
aquele que NÃO ocorreu na década de 1920, na 
sequência da Greve Operária de 1917.  

 
a) A fundação do Partido Comunista Brasileiro.  
b) A Semana de Arte Moderna.  
c) Os Movimentos Tenentistas.  
d) A Intentona Comunista.  

 
102 - (ENEM/2009)   

A industrialização do Brasil é fenômeno recente e se 
processou de maneira bastante diversa daquela 
verificada nos Estados Unidos e na Inglaterra, sendo 
notáveis, entre outras características, a concentração 
industrial em São Paulo e a forte desigualdade de renda 
mantida ao longo do tempo. 

 
Outra característica da industrialização brasileira foi 

 
a) a fraca intervenção estatal, dando-se preferência 

ás forças de mercado, que definem os produtos e 
as técnicas por sua conta. 

b) a presença de políticas publicas voltadas para a 
supressão das desigualdades sociais e regionais, e 
desconcentração técnica. 

c) o uso de técnicas produtivas intensivas em mão-
de-obra qualificada e produção limpa em relação 
aos países com indústria pesada. 

d) a presença contrastes de inovações tecnológicas 
resultantes dos gastos das empresas privadas em 
pesquisa e em desenvolvimento de novos 
produtos. 

e) a substituição de importações e a introdução de 
cadeias complexas para a produção de matérias-
primas e de bens intermediários. 
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103 - (UNIOESTE PR/2013)    
Observe o quadro abaixo: 

 

 
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO. O quarto Estado. 1898-

1901.  
Óleo sobre tela, 293x545 cm, Civica Galleria d'Arte 
Moderna. di Milano. Disponível em: 
http://www.piratininga.org.br/novapagina/leitura.asp
?id_noticia=3178 & topico=Hist %F3ria. 

 
O pintor italiano socialista Giuseppe Pellizza da Volpedo 
representa em seu quadro “O quarto Estado” as 
aspirações socialistas dos trabalhadores do final do 
século XIX. Sobre a formação do proletariado no Brasil, 
neste mesmo período, analise as sentenças abaixo: 

 
I. A força de trabalho de mulheres não foi explorada 

nas indústrias devido à organização social 
patriarcalista e conservadora da sociedade 
brasileira, que não admitia que as mulheres 
trabalhassem fora de suas casas. 

II. A formação do proletariado industrial no Brasil 
teve início na segunda metade do século XIX, 
principalmente com o desenvolvimento da 
economia cafeeira no Rio de Janeiro, sul de Minas 
e São Paulo. 

III. No final do século XIX, a classe operária era 
numericamente relevante em relação à sociedade 
brasileira, quando a maioria dos trabalhadores 
vivia no meio urbano e sob relações de produção 
capitalistas. 

IV. Os baixos salários, insuficientes para sustentar a 
família operária, forçaram a entrada das mulheres 
e das crianças no mercado de trabalho, tornando 
esses sujeitos sociais representativos na 
composição da força de trabalho, principalmente 
nos setores têxtil e do vestuário. 

V. Há relatos de crianças que trabalhavam durante o 
dia e a noite nas indústrias do sudeste do Brasil, 
mas o contingente maior de trabalhadores mirins 
do início do século XX se encontrava nas indústrias 
do nordeste brasileiro. 

 
Considerando as sentenças anteriores, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) A alternativa IV está correta. 
b) As alternativas I e II estão corretas. 
c) As alterativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 
e) As alternativas III e V estão corretas. 

 
104 - (Unievangélica GO/2014)    

Leia a letra da música “Três Apitos”, composta por Noel 
Rosa em 1933. 

 
Quando o apito / Da fábrica de tecidos / Vem ferir os 
meus ouvidos 
Eu me lembro de você. Mas você anda / Sem dúvida, 
bem zangada 
E está interessada / Em fingir que não me vê / Você que 
atende ao apito 
De uma chaminé de barro / Por que não atende ao grito 
/ 
Tão aflito, 
Da buzina do meu carro. Você no inverno / Sem meias 
vai pro trabalho, 
Não faz fé com agasalho, / Nem no frio você crê. / Mas 
você é mesmo 
Artigo que não se imita / Quando a fábrica apita/Faz 
reclame de você. 

 
A letra da música, escrita na década de 1930, faz 
referência 

 
a) ao desenvolvimento inicial das indústrias 

brasileiras, que contratavam exclusivamente 
mulheres como mão de obra. 

b) ao apito da fábrica, que representa a organização 
e humanização do trabalho feminino nas fábricas. 

c) à origem das fábricas no Brasil, criadas pelas 
oligarquias com o fim da produção 
agroexportadora. 

d) à emergente sociedade industrial brasileira e ao 
aparecimento de duas classes sociais: a burguesia 
e o proletariado. 

 
105 - (IFSP/2015)    

Analise a figura abaixo. 

 
  

O ano de 1917 marca a primeira Greve Geral dos 
trabalhadores do Brasil, em São Paulo. Essa greve tem, 
por fundo, o surgimento de uma nova camada urbana, 
o operariado, que havia se formado recentemente em 
razão da 

 
a) Segunda Internacional Comunista, ocorrida no 

Brasil, que conclamou os operários a lutarem por 
seus direitos trabalhistas. 
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b) Revolução Russa, que derrubou o regime czarista 
e serviu de exemplo aos movimentos operários 
desde então. 

c) Primeira Guerra Mundial, que freou o comércio de 
produtos industrializados europeus e alavancou a 
indústria brasileira. 

d) Crise da Bolsa de Valores de New York, que abalou 
a economia mundial e trouxe recessão aos países 
menos desenvolvidos. 

e) Revolta Tenentista de São Paulo, que abriu espaço 
para as reivindicações dos operários que se 
uniram aos tenentes. 

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 106, 107 
  
 

Lua de Mel 
Eu já tentei de tudo pra te conquistar 
Mas só agora entendo como te agradar 
Prum paraíso te levarei, lua de mel 
Ao lado das montanhas e ao longe oceano 
Brilham luzes eternas brilha um sonho urbano 
Venha sentir a fragrância no ar, lua de mel 
Leve neblina filtra a luz do luar 
E uma lágrima solta foge do teu olhar 
Paira poeira pra o pulmão 
Numa lua de mel em Cubatão 
[...] 
Querida enfim encontramos um pedaço do céu na Terra 
Do jeito que a gente sempre sonhou 
Aqui o ar realmente existe, dá até pra pegar 
[...] 
E você nessa paisagem fica tão linda 
Venha cá me dê um beijo 
Tire a máscara e me dê um beijo 
Nuvens de enxofre, ver do mangue o entardecer 
E sobre o oleoduto nosso amor vai arder 
Nuvens de cinza, cheiro de gás, lua de mel 
Sons de sirenes como um sino a soar 
E no embalo das tosses um mutante a cantar 
Paira poeira pra o pulmão 
Numa lua de mel em Cubatão 
[...] 

(PREMEDITANDO O BREQUE, 2008). 
 
106 - (UESC BA/2009)    

Os versos “E sobre o oleoduto nosso amor vai arder / 
Nuvens de cinza, cheiro de gás, lua de mel” lembram o 
cenário poluído que se estabeleceu, resultante 

 
01. da invasão do Iraque, quando os Estados Unidos 

passaram a controlar a produção mundial de 
petróleo. 

02. do esgotamento das reservas de petróleo e da 
busca de fontes de energias alternativas. 

03. da Terceira Revolução Industrial e da sua expansão 
para o Terceiro Mundo. 

04. da Segunda Revolução Industrial e do surgimento 
do motor a combustão. 

05. da Primeira Revolução Industrial, caracterizada pela 
industrialização europeia e japonesa. 

 
107 - (UESC BA/2009)    

Os versos se referem às indústrias estabelecidas em 
Cubatão, no Estado de São Paulo, que foi um dos 
pioneiros no processo industrial brasileiro devido 

 
01. ao lucro da economia cafeeira, que foi aplicado no 

setor industrial e à conjuntura internacional 
favorável, durante a Primeira Guerra Mundial. 

02. ao forte apoio dado pelo governo imperial aos 
empreendimentos do Visconde de Mauá, 
possibilitando um desenvolvimento da indústria de 
base na região. 

03. à política de substituição das importações 
desenvolvida pelo governo Vargas, com o 
financiamento do capital privado nacional. 

04. ao Plano SALTE desenvolvido no governo Dutra, que 
privilegiou a indústria nacional, em detrimento das 
importações de produtos estrangeiros. 

05. à política de valorização do café desenvolvida no 
governo JK, que possibilitou a entrada de divisas no 
país, que foram reinvestidas no parque industrial 
paulista. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 108 
  
   

 João Antônio é observador que percorre a cidade, a 
ingrata e bem-amada, sempre “abraçado ao seu 
rancor”. (...) Porque o adulto de hoje vê com os olhos do 
mais lúcido desengano o que restou de sua boêmia 
pobre e rica de adolescente. 
 O trânsito das grandes artérias deslocou para longe 
os humildes que viviam em bairros próximos do Centro. 
Hoje uma ânsia deambulatória empurra o homem 
solitário e faz dele uma sombra errante pelas ruas da 
cidade que já não é sua: 
 É andar. E andar. 
 Osasco, Lapa, Vila Ipojuca, Água Branca, Perdizes, 
Barra Funda (...). Roteiro é este, com alguma 
 variação para as beiradas das estações de ferro, 
dos cantos da Luz, dos  
 escondidos 
  de Santa Ifigênia.... 
 É a procura sedenta de um passado que se tenta 
reconquistar no espaço de coordenadas ainda 
presentes mas vazias. 

 
(Alfredo Bosi, “Um boêmio entre duas cidades”. 
Literatura e 
resistência. S. Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 
239) 

 
108 - (PUCCamp SP/2009)    

Pode-se afirmar que o processo de mudanças que o 
texto descreve, no Brasil, 
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a) tem origem no crescimento da atividade 
algodoeira para a indústria têxtil. 

b) é resultado do crescimento de uma economia 
voltada para a exportação. 

c) está intimamente atrelado à migração da 
população das cidades para o campo. 

d) é resultado da decadência da economia cafeeira 
no início do século XX. 

e) está intimamente relacionado ao 
desenvolvimento industrial no país. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 109 
  
   

Capitão de indústria 
 
Eu não tenho tempo de ter 
O tempo livre de ser 
De nada ter que fazer 
Eu não vejo além da fumaça 
Que passa e polui o lar 
Eu nada sei 
Eu não vejo além disso tudo 
O amor e as coisas livres, coloridas 
Nada poluídas 
Eu acordo pra trabalhar 
Eu durmo pra trabalhar 
Eu corro pra trabalhar 
Eu não tenho tempo de ter 
O tempo livre de ser 
De nada ter que fazer 
É quando eu me encontro perdido 
Nas coisas que eu criei 
E eu não sei                   (VALLE, 2010). 

 
109 - (UEFS BA/2010)    

A conquista de direitos trabalhistas, no Brasil, resultou 
de um longo processo, originado na luta pela abolição 
da escravidão, até a consolidação dos direitos sociais, 
garantidos pela constituição atual. 

 
As relações trabalhistas, no país, foram marcadas 

 
a) pela passividade dos negros em relação à 

escravidão, provocada pelo desconhecimento da 
terra e pela ausência de unidade entre as diversas 
etnias que vieram para o Brasil. 

b) pela imposição da abolição da escravidão pela 
Inglaterra, como condição para o reconhecimento 
da independência brasileira, que resultou em 
grave crise na economia. 

c) pelo interesse da burguesia agrária do Oeste 
Paulista na abolição da escravidão e na 
consequente redistribuição de terras, como 
mecanismo de dinamização da economia cafeeira. 

d) pela formação dos primeiros sindicatos, marcados 
pela presença estrangeira e influenciados pela 
ideologia anarquista, que defendia o fim da 
propriedade e do Estado. 

e) pela adoção das colônias de parceria, visando 
atrair o trabalhador imigrante, mais qualificado 
tecnicamente e intelectualmente do que o 
trabalhador escravo. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: 

a) Rui Barbosa aborda em seu texto a questão do 
trabalho de menores e mulheres, que exerciam 
funções iguais às dos adultos recebendo salários 
menores, além de denunciar as longas jornadas de 
trabalho. 

b) Durante as duas primeiras décadas do século XX, a 
liderança do movimento operário brasileiro esteve 
com os anarcossindicalistas. 
Eles lutavam contra o sistema capitalista, 
considerando-o fonte da miséria da classe 
trabalhadora, e eram partidários de uma "ação 
direta", a qual significava organizar e realizar a 
"grande greve geral" que colocaria fim ao sistema 
capitalista. As mais importantes greves operárias 
até o final dos anos 10 devem-se à combatividade 
dos anarquistas. Entre elas se destaca a greve geral 
de 1917, que paralisou aproximadamente 45 000 
trabalhadores em São Paulo. É importante ressaltar 
a presença, nesse período, da tendência trabalhista 
predominante na capital da República. Seus 
partidários restringiam suas reivindicações ao 
campo das condições de trabalho, descartando-as 
de quaisquer outras propostas que tivessem 
caráter político. 

 
2) Gab: D 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab: 71 
 
5) Gab: D 
 
6) Gab: C 
 
7) Gab: E 
 
8) Gab: B 
 
9) Gab: C 
 
10) Gab: D 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: A 
 
13) Gab: C 
 
14) Gab: 06 
 
15) Gab: 05 
 
16) Gab:D 
 
17) Gab: E 

 
18) Gab: VVVFV 
 
19) Gab: VFFV 
 
20) Gab: FVFF 
 
21) Gab: VFVF 
 
22) Gab: FVVF 
 
23) Gab:  

a) O candidato deverá apenas citar as duas 
instituições contra as quais os anarquistas lutavam, 
a saber: o Estado e a Igreja. 

b) O candidato deverá explicitar que os anarquistas 
sonhavam com uma sociedade libertária, ou 
socialista, ou comunista, sem propriedade privada, 
sem governo, sem classes e sem instituições 
controladoras como o Estado, a Igreja ou os 
patrões, firmada no trabalho coletivo, e na 
educação universal e gratuita ou com uma 
democracia direta. 

 
24) Gab: D 
 
25) Gab:E 
 
26) Gab: 06 
 
27) Gab:E 
 
28) Gab: C 
 
29) Gab: A 
 
30) Gab: E 
 
31) Gab: B 
 
32) Gab: 

É simultânea a formação do proletariado urbano 
brasileiro e a imigração estrangeira. 
Com a decadência da mão-de-obra escrava (as pressões 
feitas pela Inglaterra, a necessidade de melhorar a 
produção cafeeira, etc), o governo imperial tentou de 
várias maneiras, algumas fracassadas, trazer imigrantes 
europeus para suprir as necessidades de mão-de-obra 
no Brasil. Muitos estrangeiros dirigiam-se à zona 
cafeicultora do oeste paulista ou ficavam nos centros 
urbanos, formando os primeiros estratos do 
proletariado. Iam para as nascentes manufatureiras 
têxteis, alimentícias e mecânica, onde representavam 
quase a metade dos trabalhadores. Muitos eram 
sapateiros, marceneiros, padeiros, etc. 
No final do século XIX e, principalmente nas duas 
primeiras décadas do século XX, surgem numerosas 
associações operárias socialistas, bastante influenciadas 
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pelo anarco-sindicalismo, que irão organizar greves 
reinvidicatórias e revolucionárias, a partir de 1917. 

 
33) Gab:  

1) No final do século XIX o operariado paulista era 
formado pela mão-de-obra imigrante – italianos, 
espanhóis, portugueses – e também por ex-
escravos que, morando na periferia das cidades 
compunham o exército industrial de reserva, isto é, 
os trabalhadores excedentes do mercado. 

2) Na imprensa operária, os jornais eram de tendência 
anarquista, servindo como instrumento básico de 
organização. Eram, via de regra, jornais de 
propaganda de periodicidade irregular: tinham 
existência semi-legal. 
As idéias anarquistas propagavam a crítica ao 
estado burguês, propondo a destruição do estado e 
a criação de um governo socialista dos 
trabalhadores. O meio para se alcançar o poder era 
através de uma greve geral que colocasse todo o 
aparelho econômico em mãos dos trabalhadores. 

 
34) Gab:  

a) No começo do século XX no Brasil, a grande maioria 
do nascente operariado, foi de organizar os 
trabalhadores em busca de seus direitos. Foram 
criadas associações chamadas de Ajuda Mútua que 
através de imprensa, do teatro, das greves, etc. 
procuravam conscientizar o operário por melhores 
condições de vida. As lideranças eram, em geral, 
estrangeiras. 

b) Os princípios do anarco-sindicalismo eram 
socialistas, isto é, pregavam a derrubada do regime 
capitalista. Propunham uma sociedade regulada 
pelos próprios trabalhadores longe de qualquer 
forma de estado ou autoridade de classe. Achavam 
que o meio de se chegar a isto era, além da 
conscientização dos trabalhadores, uma greve geral 
onde os meios de produção – fábricas, fazendas, 
etc. – ficariam em mãos operárias. 

 
35) Gab:  

As propostas anarco-sindicalistas dos movimentos 
operários, no Brasil e do final do século XIX, dirigiam as 
lutas operárias contra instituições que serviam às 
classes dominantes. A Igreja é simbolizada pela noite, 
porque seu discurso obscurantista legitimava a ordem 
vigente e a crença nas autoridades constituídas. A 
relação entre o capital e a fome alude aos baixos salários 
pagos aos operários pelas longas jornadas de trabalho. 
A terceira relação, entre quartel e morte, trata-se da 
impossibilidade de manifestações, passeatas, greves do 
operariado contra o sistema vigente, porque qualquer 
manifestação das classes populares era vista como 
desordem pelos grupos governantes e duramente 
reprimidas pelos militares. 

 
36) Gab: 

a) O Governo Bernardes foi marcado pelo estado-de-
sítio, imposto como resposta aos levantes 
tenentistas da época, dentre os quais o do R.G. do 
Sul, em 1923, a chamada Revolução de 1824, em 
São Paulo e a Coluna Prestes. O regime oligárquico 
da Velha República, ao institucionalizar o feriado de 
1º de maio, buscava esvaziar seu conteúdo 
contestardor, manipulando uma reinvindicação 
popular. Isso revela, por um lado, o temor das elites 
diante da articulação dos trabalhadores e, por 
outro, a apropriação de um anseio das classes 
populares, num rasgo de populismo, consolidado 
após 1930. 

b) A 1º de maio de 1890, foi promulgada nos E.U.A. a 
lei pela jornada de oito horas de trabalho. Esta 
vitória se transformou num símbolo em todo o 
mundo, numa homenagem aos "Oito Mártires de 
Chicago", líderes operários anarquistas que 
morreram, em 1887, no início da luta por essa 
jornada de trabalho. 

 
37) Gab: A 
 
38) Gab:  

• Fenômeno observado: Industrialização 
• Relação da Industrialização com a Primeira Guerra 
Mundial 
A Europa, envolvida na Primeira Guerra, reduz a oferta 
de produtos de exportação (incentivo a migração de 
europeus para o Brasil, muitos como operários para a 
indústria) 
Diminuição das importações brasileiras de produtos 
industrializados. 
Estímulo à produção nacional de bens não duráveis 
como têxteis e alimentos, promovendo empregos 
urbanos. 
Desvalorização cambial da moeda brasileira 
encarecendo as importações reduziu a concorrência 
estrangeira. 

 
39) Gab: 57 
 
40) Gab: B 
 
41) Gab:  

a) A greve de 1917 em São Paulo foi a mais importante 
expressão do movimento operário brasileiro 
durante toda a República Velha, envolvendo 
praticamente todos os trabalhadores fabris da 
capital paulista (cerca de 50 mil operários). 

b) De acordo com o texto, as principais formas de 
repressão adotadas pelo governo paulista foram: 
prisão das principais lideranças do movimento 
paredista; empastelamento (invasão) da sede do 
jornal anarquista “A Plebe” e a prisão do seu 
diretor; ameaça de deportação para os presos de 
origem estrangeira (nesta época, parte significativa 
da classe operária ainda era composta por 
estrangeiros). 
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c) Apesar de sua fragilidade e dos seguidos percalços, 
a imprensa operária nas primeiras décadas do 
século XX no Brasil foi de vital importância para a 
organização e mobilização dos trabalhadores. 
Naquela época, vários jornais operários eram 
escritos em língua estrangeira (italiano, espanhol, 
alemão, etc) ou bilíngües, única maneira de atingir 
importantes setores da classe operária, formada 
por grande número de estrangeiros. O jornal “A 
Plebe”, de tendência anarquista e dirigido por 
Edgard Leuenroth, foi um dos mais importantes, 
chegando a ser diário em 1919. 

 
42) Gab: C 
 
43) Gab:  

O grande crescimento da cidade de São Paulo no 
período citado decorreu de dois fatores: a 
industrialização, alimentada pelos capitais excedentes 
da cafeicultura do Oeste Paulista, e a imigração 
européia (sobretudo italiana), tanto para o setor 
industrial como para o de serviços. 

 
44) Gab: A 
 
45) Gab: D 
 
46) Gab: D 
 
47) Gab: E 
 
48) Gab: C 
 
49) Gab: C 
 
50) Gab: A 
 
51) Gab:  

No contexto nacional, pode-se pensar a respeito do 
crescimento das indústrias de bens de consumo, que 
atraíram e empregavam crescente contingente de 
operários. Todavia a precariedade e exploração dos 
trabalhadores os motivou à manifestações, e quanto 
mais repressiva e truculenta era a reação das 
autoridades, mais crescia a necessidade de articulação 
política dos proletários entre si. 
No contexto internacional, a Primeira Guerra Mundial 
consumia o que o Brasil produzia, sendo este um dos 
fatores do crescimento da indústria nacional. Por outro 
lado, eclodia a Revolução Russa, que exerceu forte 
influência sobre o proletariado, quanto ao seu cunho 
ideológico. 

 
52) Gab: 

a) O candidato deverá explicar: a importância do setor 
agroexportador, gerando renda, possibilitando a 
montagem de uma infra-estrutura de transportes e 
portos e ampliando o mercado interno; a imigração 
em massa a partir da década de 1880; ou ainda os 

investimentos externos nos setores de transporte e 
geração de energia;  

b) O candidato deverá citar qualquer ramo da 
indústria têxtil e de alimentos. 

 
53) Gab: D 
 
54) Gab: D 
 
55) Gab: D 
 
56) Gab: A 
 
57) Gab: A 
 
58) Gab: 23 
 
59) Gab: B 
 
60) Gab: B 
 
61) Gab: B 
 
62) Gab: E 
 
63) Gab: E 
 
64) Gab: C 
 
65) Gab:  

a) No texto do enunciado, "desterritorializado", 
quando aplicado ao mercado de trabalho no Brasil 
naquele período (1550-1930), refere-se ao fato de 
que uma parte significativa e mais importante da 
força de trabalho na América portuguesa (os 
escravos) era originária da África, portanto, de um 
outro território. Já no período posterior à abolição 
do tráfico de escravos e da própria escravidão, a 
força de trabalho mais importante era constituída 
por imigrantes europeus, que se destinavam a 
centros urbanos e, sobretudo, às lavouras de café. 
Eram, portanto, originários de fora do território 
brasileiro. 

b) Entre as mudanças ocorridas no mercado de 
trabalho brasileiro nas décadas de 1930 e 1940, 
podemos destacar: 
  O processo de industrialização e urbanização, 

que foi responsável pelo aumento da 
importância do trabalho urbano-industrial 
quando comparado aos períodos anteriores, 
nos quais a maior parte da força de trabalho 
estava concentrada nas atividades agrícolas. 

  O crescimento do setor urbano-industrial foi 
responsável também pela ampliação em 
importância e extensão do trabalho assalariado 
e conseqüente expansão da monetarização da 
economia. 

  O crescimento urbano-industrial igualmente 
levou à dinamização do setor de serviços, 
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dando origem a uma classe média urbana 
significativa que passa a se diferenciar do 
operariado urbano e do empresariado 
industrial. 

  Outra mudança importante se deu no 
tratamento da chamada "questão social", que 
deixou de ser tratada como "questão de 
polícia" e, em seu lugar, foi contemplada por 
uma extensa legislação trabalhista que garante 
os direitos mínimos fundamentais dos 
trabalhadores urbanos. O Estado passa a ser 
mediador das relações entre o capital e o 
trabalho. 

  A classe média e o operariado originados deste 
processo passam a ter uma importância política 
cada vez maior como uma massa de eleitores 
que possui reivindicações próprias e passa a ter 
um papel cada vez mais importante nos 
destinos políticos do país. 

  A expansão do mercado de trabalho urbano-
industrial, por sua vez, veio a consolidar uma 
significativa expansão do consumo, e por esta 
via conferiu um papel importante à economia 
de mercado interno. 

 
66) Gab: E 
 
67) Gab:  

a) A eclosão da Primeira Guerra Mundial provocou a 
diminuição das importações brasileiras, visto que os 
países exportadores direcionaram suas economias 
para fins militares. Tentando compensar a carência 
de importados, a indústria brasileira intensificou a 
produção de bens de consumo não duráveis, 
resultando em um surto que se prolongou até o 
imediato pós-guerra. 

b) A defasagem entre a alta do custo de vida e a 
elevação dos salários somente começou a diminuir 
na greve geral de São Paulo (1917), que 
demonstrou a capacidade de organização do 
movimento operário brasileiro, na época da 
orientação anarcossindicalista. 

 
68) Gab:  

a) O fator externo que explica o surto de 
industrialização no Brasil nas primeiras décadas do 
século XX foi a Primeira Guerra Mundial. Devido à 
guerra, a exportação de manufaturas das indústrias 
européias ficou prejudicada, o que estimulou o 
aumento da produção industrial brasileira, 
destinada a substituir as importações. 

b) Na tabela citada, nota-se que o crescimento 
desproporcional entre o número de empresas e o 
número de operários: em 1907, o número de 
trabalhadores por empresas era em torno de 74 em 
São Paulo, 65 no Rio de Janeiro, 17 em Minas Gerais 
e 102 em Pernambuco; já em 1920, a relação entre 
trabalhadores e o número de indústria foi de 20 em 
São Paulo, 36 no Rio de Janeiro, 14 em Minas Gerais 

e 35 em Pernambuco. Nota-se, portanto, que a 
industrialização, nesse período, ocorreu 
principalmente por meio de empresas pequenas e 
médias, com poucos empregados, uma 
característica das indústrias de bens de consumo. Já 
a indústria de base é caracterizada por um pequeno 
número de empresas, mas com uma grande 
quantidade de empregados. A indústria de bens de 
capital só chegaria ao Brasil na década de 1930, no 
Estado Novo de Getúlio Vargas. 

 
69) Gab: C 
 
70) Gab: A 
 
71) Gab:  

Fatores externos: 
• Mudanças no interior do capitalismo: de 

monopolista para financeiro; busca de novas áreas 
de investimento de capital e aquisição de maiores 
lucros. 

• Ampliação dos interesses norte-americanos na sua 
estratégia política para a América Latina.  

Fatores internos: 
• Fortalecimento financeiro da burguesia paulista, 

cujos recursos ainda provinham das exportações do 
café. 

• Experiências anteriores de produção fabril no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, onde a imigração 
européia introduzira trabalhadores que foram 
empregados nessas fábricas. 

• O nacionalismo que caracterizou o momento 
histórico da ditadura Vargas. 

• Substituição das importações no período que segue 
à Revolução de 1930. 

 
72) Gab: A 
 
73) Gab: A 
 
74) Gab: E 
 
75) Gab: 05 
 
76) Gab: B 
 
77) Gab: 10 
 
78) Gab:  

O candidato poderá indicar, entre outras, as seguintes 
características: a presença, entre os operários, de um 
grande contingente de imigrantes, em especial italianos 
e espanhóis; a exploração do trabalho de menores; e as 
longas jornadas de trabalho a que eram submetidos, 
alcançando em torno de onze horas diárias. 

 
79) Gab:  

a) A sociedade brasileira apresentava uma economia 
exportadora de base agrária comandada pelo setor 
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cafeeiro e gerida pelo regime oligárquico da 
República Velha. Durante o conflito de 1914-18, o 
país alinhou-se à Tríplice Entente sem maior 
envolvimento militar. 

b) A Segunda Guerra Mundial apanhou o país em 
processo de industrialização e ampla urbanização 
sob o regime autoritário do Estado Novo de Vargas. 
Este assumiu inicialmente uma posição de 
neutralidade e, num segundo momento, alinhou-se 
com os EUA no apoio aos Aliados contra o Eixo 
nazifascista. 

 
80) Gab: D 
 
81) Gab: B 
 
82) Gab: E 
 
83) Gab: 

Serão considerados os seguintes itens na avaliação da 
questão:  
O candidato deverá  
1. Explicar adequadamente o contexto dos 

embates/contradições entre o movimento 
operário anarquista e as oligarquias dirigentes na 
República Velha.  

2. Caracterizar adequadamente o contexto da 
República Velha ou República do café-com-leite, 
ressaltando o ideário de “ordem e progresso” 
vigente.  

3. Explicar as greves ocorridas durante a República 
Velha;  

4. Explicar a prática do “voto de cabresto” e/ou de 
fraudes eleitorais;  

5. Explicar a influência do positivismo no ideário de 
“ordem e progresso” vigente;  

6. Explicar a relevância do anarquismo e/ou anarco-
sindicalismo e/ou da sua maior visibilidade nos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Distrito 
Federal) durante a República Velha;  

7. Comentar a relação entre o anarquismo e o 
movimento operário e/ou das suas estratégias de 
atuação, como a imprensa anarquista, etc.;  

8. Citar elementos do contexto internacional relativo 
à atuação dos anarquistas no Brasil, como: o 
período da Primeira Guerra Mundial, o 
entreguerras, a Revolução Russa, etc.  

 
84) Gab: D 
 
85) Gab: 06 
 
86) Gab: FVFVF 
 
87) Gab: E 
 
88) Gab: B 
 
89) Gab: E 

 
90) Gab: B 
 
91) Gab: B 
 
92) Gab: FVFFV 
 
93) Gab:  

a) O candidato deve identificar a Revolução 
Socialista na Rússia, em 1917 ou a criação da 
Internacional Comunista, que estimularam as 
organizações anticapitalistas pelo mundo afora. 
No Brasil, além de, em um primeiro momento, 
fomentar as ações dos grupos anarquistas, 
estimulou a criação de organizações comunistas. 

 
b) Foram propostas do movimento operário durante 

a Primeira República: 
- um conjunto de direitos para a proteção do 
trabalho perante o capital. Entre eles, os 
candidatos podem identificar: o estabelecimento 
de uma jornada máxima de trabalho de 8 horas 
diárias, férias remuneradas após um ano de 
trabalho; regulamentação do trabalho feminino e 
infantil de forma a limitar os abusos em relação às 
mulheres e menores de idade; salários que 
permitissem a sobrevivência da família 
trabalhadora; direitos previdenciários que 
contemplassem aposentadoria, pensões e 
assistência médica; 
- a organização de associações políticas, como, por 
exemplo, o Partido Comunista e o Bloco Operário 
e Camponês; 
- a realização de ações como a “greve geral”, a 
criação da imprensa operária, entre outras; e, 
- a realização de manifestações anarco-
sindicalistas. 

 
94) Gab: E 
 
95) Gab: C 
 
96) Gab: C 
 
97) Gab: D 
 
98) Gab: C 
 
99) Gab: B 
 
100) Gab: C 
 
101) Gab: D  
 
102) Gab: E 
 
103) Gab: A  
 
104) Gab: D 
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105) Gab: C 
 
106) Gab: 04 
 
107) Gab: 01 
 
108) Gab: E 
 
109) Gab: D 
 
  
 


