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01 - (EFEI  SP/2001)      
Em seu livro "Os Sertões", Euclides da Cunha se referia 
à seca no nordeste brasileiro da seguinte forma: 
 
"A princípio este reza, olhos postos na altura. O seu 
primeiro amparo é a fé religiosa. Sobraçando os Santos 
milagrosos, cruzes alçadas, andores erguidos, bandeiras 
do divino ruflando, lá se vão, descampados em fora, 
famílias inteiras – Não já os fortes e sadios senão os 
próprios velhos combalidos e enfermos claudicantes, 
carregando aos ombros e à cabeça as pedras dos 
caminhos, mudando os santos de uns para outros 
lugares. Escoam largos dias, monótonos, pelos ermos, 
por onde passam as lentas procissões propiciatórias, as 
velas dos penitentes(...) mas os céus permanecem 
sinistramente claros; o sol fulmina a terra; progride o 
espasmo assobrador da seca." 
(Euclides da Cunha, Os Sertões, in José Antonio Sola – 
Canudos, Contexto ) 

 
Em função do exposto acima, assinale a opção correta: 
a) O quadro mostrado por Euclides é cíclico, vem se 

repetindo numa constante há séculos, e agride 
especialmente os grandes proprietários sertanejos.  

b) A seca nordestina tem sido responsável pelas 
grandes ondas migratórias dentro do Brasil. A 
migração acaba por favorecer outras regiões e dar 
melhores condições de vida aos migrantes.  

c) O olhar de Euclides da Cunha capta o quadro da 
desesperança dos deserdados, dos que passam a 
viver na mais completa miséria, onde o 
subdesenvolvimento e o abandono "criaram 
determinadas formas de expressão, sendo a 
principal a religião".  

d) O filme "Central do Brasil" mostra a continuação da 
obra de Euclides, pois retrata um nordeste 
contemporâneo onde os antigos deserdados, 
acudidos pelo governo, vivem um novo tempo, com 
uma nova religiosidade, de gratidão a Deus pelo 
progresso.  

e) O sertão sempre busca soluções imediatistas para 
os problemas que poderiam ser resolvidos com um 
pouco mais de vontade de seu próprio povo, que 
costuma voltar-se para a religião.  

 
02 - (EFEI  SP/2001)      

Observe a figura abaixo e, a seguir, assinale a alternativa 
falsa: 

 

 
 

a) No Brasil atual, ainda presenciamos de forma clara 
os resquícios do coronelismo.  

b) O termo coronel tem sua origem na patente da 
Guarda Nacional concedida ou comprada pelos 
proprietários de terras, comerciantes e industriais 
locais.  

c) A base da política dos governadores da República 
Velha é o coronelismo, uma vez que os coronéis 
exerciam um grande poder sobre seus parentes, 
agregados e moradores locais; controlavam, pela 
força ou coação, uma grande parcela do eleitorado.  

d) O Governo Federal aproveitava-se do controle dos 
votos dos trabalhadores do campo. Sendo assim, o 
presidente Deodoro da Fonseca (1889 – 1891) 
regularizou as ligações políticas entre o Governo 
Federal, o Estadual e os coronéis. O órgão-chave foi 
a Comissão de Verificação do Congresso Federal, no 
qual a eleição de candidatos das oposições não era 
reconhecida.  

e) O Partido Republicano Paulista e o Partido 
Republicano Mineiro eram os dois partidos mais 
organizados da República Velha e conseguiram se 
alternar no poder graças a uma maquina eleitoral 
montada, que controlava os votos e os eleitores.  

 
03 - (EFOA MG/2000)      

Analise o seguinte texto: 
 

"É um fenômeno descrito como sendo o predomínio 
político exercido pelos fazendeiros nas áreas sob sua 
influência econômica e social. Suas raízes se encontram 
na estrutura fundiária brasileira, a partir da República 
Velha, baseada no latifúndio e na concentração da 
propriedade rural em mãos de poucas famílias. Pode-se 
notar sua permanência em grande parte no interior 
brasileiro, onde as populações ainda seguem a 
orientação dos políticos locais, geralmente identificados 
com a propriedade da terra." 

 
Este texto faz referência a qual fenômeno político? 
a) Messianismo. 
b) Coronelismo. 
c) Agrarismo. 
d) Regionalismo. 
e) Provincianismo. 

 
04 - (FEI  SP/2000)     

‘‘O regime instaurado era profundamente restritivo. A 
inexistência de uma Justiça Eleitoral, o voto aberto e a 
descentralização eram portas abertas para a fraude e 
para o controle oligárquico.’’  
O pequeno texto acima descreve algumas 
características de que período da história do Brasil?  
a) a Primeira República (1889 - 1930) 
b) o Segundo Reinado (1840 - 1889) 
c) a República Populista (1946 - 1964) 
d) a Ditadura Militar (1964 - 1985) 
e) o Estado Novo (1937 - 1945) 

 
05 - (FGV/2002)      
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O ano de 2001 foi pródigo em acusações e denúncias a 
poderosos parlamentares brasileiros, as quais 
redundaram em renúncias e perdas de mandatos. 
Alguns desses representantes do Poder Legislativo 
foram chamados de coronéis pela imprensa do país.  
 
De forma mais precisa, podemos definir o coronelismo 
como: 
a) O fenômeno caracterizado pela influência de 

determinados políticos, decorrente de sua 
vinculação com regimes militares, o que estreitou 
seus contatos com generais e coronéis. 

b) A prática de determinados setores do exército que 
pretendiam estabelecer uma ampla política de 
reformas no Brasil, durante a República Velha. 

c) A ação política de poderosos proprietários rurais 
que controlavam a administração de determinados 
municípios e estabeleciam uma relação clientelista 
com seus eleitores. 

d) A ação política de antigos membros das Forças 
Armadas vinculados à Ditadura Militar e que 
dispõem, atualmente, de mandatos legislativos. 

e) A atuação dos poderosos políticos nordestinos que 
controlam os investimentos e os órgãos do Governo 
Federal em sua região. 

 
06 - (FUVEST SP/2001)      

"Visitei todo o comércio, 
Fiz muito bom apurado, 
E vi que de muito povo 
Eu me achava acompanhado. 
Alguns pediam esmolas: 
Então não me fiz de rogado." 

 
Os versos de Chagas Baptista em homenagem ao 
cangaceiro Antonio Silvino, o "Governador do Sertão", 
sugerem que o cangaço: 
a) possuía um caráter político institucional que 

ameaçava a estabilidade social e econômica do 
nordeste. 

b) contava com o apoio popular, propondo a reforma 
agrária e uma nova distribuição de renda. 

c) representava a faceta do movimento anarquista, 
com propostas de socialização da terra nas áreas 
rurais. 

d) era uma forma de banditismo sem ameaças à 
estabilidade fundiária e, portanto, aceito pelas 
oligarquias e trabalhadores. 

e) tinha apoio popular e representava uma forma de 
resistência à opressão dos grandes proprietários 
rurais. 

 
07 - (GAMA FILHO RJ/1995)      

A República Velha (1889-1930) foi marcada pelo 
domínio das oligarquias no sistema político, que pose 
ser expresso no(a): 
a) plena liberdade do exercício do sufrágio universal. 

b) manipulação das eleições pelos coronéis e no 
controle dos eleitos pelo mecanismo da 
“verificação de poderes”. 

c) abolição do censo eleitoral, ampliando-se o número 
de eleitores. 

d) equilíbrio do sistema federativo, permitindo a 
igualdade dos Estados no sistema representativo. 

e) apoio das classes emergentes das cidades à 
burguesia agrária. 

 
08 - (PUCCamp SP/1994)      

No Brasil, no período denominado República Velha, o 
modelo político-eleitoral - Política dos Governadores, 
coronelismo e voto de cabresto - dava sustentação à 
hegemonia do: 
a) PCB e do PTB   
b) PSD e do PDS 
c) PFL e do UDR   
d) MDB e do UDN 
e) PRP e do PRM 

 
09 - (PUC RJ/1994)      

A sociedade brasileira, nas primeiras décadas do século 
XX, foi marcada pela emergência de novos setores 
sociais, que contrastavam com a denominação 
oligárquica, o que pôde ser observado no(a): 
a) Desaparecimento de movimentos sociais rurais, 

como o cangaço, acomodados pela adoção do 
Federalismo pela República. 

b) Projeção crescente do operariado urbano, em 
grande parte de origem estrangeira, e influenciado 
pelas idéias anarquistas. 

c) Vinculação da classe média à estrutura de 
dominação oligárquica, a esta servindo de apoio 
nas áreas urbanas. 

d) Aliança entre a burguesia industrial e a classe 
operária contra o predomínio das oligarquias rurais. 

e) Organizações de sindicatos e partidos operários, 
que passam a disputar com sucesso as eleições. 

 
10 - (PUC SP/1996)      

Recentemente as páginas de um jornal paulista foram 
ocupadas pela polêmica entre um renomado filósofo e 
um conhecido político do nordeste brasileiro. Este 
último foi apontado por seu debatedor como sendo 
praticante de “coronelismo”. 
A expressão “coronelismo”, cunhada na década de 30 , 
no Brasil, diz respeito a uma prática política que se 
define: 
a) pela articulação de governadores dos estados mais 

poderosos com o objetivo de sustentar algum 
candidato ao poder executivo. 

b) pelo controle político regional exercido através de 
favorecimento e constrangementos pessoais. 

c) pelo comando de lobbies no Congresso Nacional 
com a finalidade de assegurar posições pessoais. 

d) pela aliança de proprietários de terras com setores 
politizados do Exército. 
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e) pela utilização de canais de comunicação de massa 
com objetivos políticos. 

 
11 - (UECE/2000)      

Nos anos iniciais do século XX, as principais cidades 
brasileiras passaram por um intenso processo de 
remodelação e urbanização. Sobre este fato, é correto 
afirmar que: 
a) procurando atrair capitais externos e constituir 

uma nova sociabilidade burguesa, os planejadores 
urbanos implementaram uma ampla reforma 
social. 

b) as reformas urbanas deste período foram dirigidas 
pelas elites tradicionais do açúcar e do café, para 
quem o centro do poder se localizava nas cidades. 

c) a nova urbanização obedecia ao critério humanista 
de incorporar as classes pobres aos equipamentos 
urbanos, ampliando a oferta de serviços. 

d) na direção deste processo de remodelação, os 
higienistas e engenheiros perderam o espaço 
político para os economistas. 

 
12 - (UEL PR/1999)      

I. “Para sua ‘clientela’, isto é, para a massa de 
agregados que dispunha de seus favores em troca 
de absoluta fidelidade, (…) era cedido terras para o 
cultivo, ajuda nas doenças, proteção nos problemas 
policiais etc., para os amigos e membros da família, 
(…) ele 
distribuía cargos na administração pública, 
arranjava empréstimos.” 

II. “As disputas eleitorais também davam origem às 
chamadas eleições a bico de pena, ou seja, eleições 
fraudulentas onde se registravam votos de pessoas 
que não existiam ou que já haviam falecido...” 

 
Os textos I e II descrevem fenômenos que identificam, 
no Brasil o: 
a) populismo e a Nova República. 
b) tenentismo e o Regime Militar. 
c) mandonismo e o Estado Novo. 
d) coronelismo e a República Velha. 
e) parlamentarismo e o Segundo Império. 

 
13 - (UEL PR/2001)      

“Duas falsificações mais importantes dominavam as 
eleições da República Velha: o bico de pena e a degola 
ou apuração. A primeira era praticada pelas mesas 
eleitorais, com funções de junta apuradora: 
inventavam-se nomes, eram ressuscitados os mortos, e 
os ausentes compareciam; na feitura das atas, a pena 
todo-poderosa dos mesários realizava milagres 
portentosos.”  
(LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. Rio de Janeiro : 
Nova Fronteira, 1997. p. 229-30.) 
O texto mostra que fraudes marcaram as disputas 
eleitorais brasileiras. Em relação a este e outros 
mecanismos de eternização no poder de certos grupos 
locais, é correto afirmar:  

a) Com a política dos governadores, os grupos 
oposicionistas ampliaram as possibilidades de 
ganhar as eleições. 

b) O bico de pena e a degola foram mecanismos que 
deram ao povo o poder de confirmar ou rejeitar 
candidatos ao Congresso. 

c) O recurso à violência na República Velha visou 
impedir as fraudes nas eleições estaduais. 

d) Com a degola e o bico de pena, a Comissão 
Verificadora dos Poderes encarregava-se de 
diplomar e declarar eleitos somente políticos 
partidários do governo federal. 

e) O bico de pena e a apuração foram medidas 
tomadas pelos coronéis, que, colocando seus cabos 
eleitorais em locais próximos às urnas, 
direcionavam o voto dos eleitores. 

 
14 - (UEM PR/1998)      

A Primeira República ou República Velha, ocorrida entre 
1889 a 1930, foi fundamentada em três elementos 
básicos interligados: o coronelismo, a política dos 
governadores e a política do café-com-leite.  
 
Sobre esse contexto histórico, assinale o que for 
correto. 
01. O predomínio político de São Paulo e Minas Gerais, 

até a década de 20, ficou conhecido como a 
“política do encilhamento”, em que paulistas e 
mineiros se revezavam na Presidência da República. 

02. Destacam-se como movimentos sociais no campo e 
nas cidades, nesse período: a Guerra do 
Contestado; a Revolta de Canudos; a Revolta da 
Chibata; e o Levante do Forte de Copacabana, todos 
representando formas organizadas de resistência 
ao regime político instaurado na Primeira 
República. 

04. No que diz respeito à política externa da Primeira 
República, estiveram latentes os problemas de 
fronteiras, envolvendo, entre outras, a questão de 
Missões com a Argentina, a ocupação da Ilha de 
Trindade pela Inglaterra, os problemas da 
Amazônia com a Guiana Francesa e a disputa com a 
Bolívia pela região que, hoje, constitui o Estado do 
Acre. 

08. Na década de 20, ocorreu, apesar da oposição dos 
setores mais conservadores, um movimento 
bastante significativo para a cultura brasileira, que 
culminou na Semana de Arte Moderna, que inseriu 
no campo da arte a preocupação com a realidade 
social e os problemas brasileiros. 

16. Com o crescimento e a expansão das atividades 
urbanas e industriais, especialmente em São Paulo, 
teve origem a formação da classe operária, 
composta, em sua maioria, por imigrantes 
portugueses, espanhóis e italianos. 

32. O coronelismo consistiu no fortalecimento das 
oligarquias estaduais, que controlavam o processo 
eleitoral, garantindo sempre a ampla maioria dos 
votos, através do “voto de cabresto”. 
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15 - (UEM PR/2000)      

No período conhecido como Primeira República, 
predominou, no Brasil, uma forma de poder identificada 
como coronelismo. O coronelismo correspondeu a um 
sistema político dominado por uma relação de 
compromisso entre o poder privado decadente e o 
poder público fortalecido.  
 
Sobre esse assunto, assinale o que for correto. 
01. O compromisso estabelecido entre o poder do 

coronel e o poder do Estado é explicado face ao 
fortalecimento das oligarquias, principalmente no 
Nordeste açucareiro. 

02. Os grupos formados pelos principais coronéis 
regionais e suas famílias dominavam os governos 
dos estados. 

04.O coronelismo teve origem no Império, com a criação 
da Guarda Nacional, cujo chefe tinha a patente de 
Coronel. Depois, os caboclos e sertanejos 
estenderam o título a todo e qualquer chefe político 
ou potentado local. 

08. A oposição não tinha condições de se impor para 
mudar o sistema político, pois a Câmara de 
Verificação de Poderes impedia o acesso ao poder 
de qualquer oposição, "degolando" os opositores. 

16. Nesse período, era comum o exercício da fraude 
eleitoral. Os mortos "votavam" com a conivência 
das mesas e era constante a falsificação da 
assinatura do eleitor. 

32. A instituição do regime federativo contribuiu para a 
decadência do coronelismo, ao tornar os estados 
independentes do poder central. 

64. O compromisso entre o coronel (dono dos votos) e 
o Estado era firmado por meio da troca de favores. 
Como recompensa pela garantia dos votos, o 
coronel tinha o juiz e o delegado de polícia 
obedientes a seus desmandos e caprichos. 

 
16 - (FURG RS/2001)      

Foram características das relações político-eleitorais na 
época da República Velha: 
 
I - o coronelismo; 
II - o voto de cabresto; 
III - os partidos políticos regionalizados; 
IV - o voto distrital e censitário. 
 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 
17 - (PUC/Beteim MG/2002)     

Vários fatores contribuíram para a construção da 
estrutura política oligárquica na Primeira República no 

Brasil (1889-1930), dentre eles o clientelismo, que 
consistiu: 
a) num regime político caracterizado pela forte 

pressão política por parte dos operários e 
camponeses, através dos sindicatos urbanos e 
rurais. 

b) numa prática política na qual o grupo dominante 
controla outros grupos, concedendo-lhes 
benefícios em troca da subordinação aos seus 
interesses. 

c) numa forma de governar na qual os cidadãos, 
denominados clientes, participavam ativamente 
das decisões políticas. 

d) num sistema econômico e político no qual as 
classes dominadas passavam a ser clientes 
preferenciais da burguesia. 

 
18 - (PUC RS/2000)      

O governo de Hermes da Fonseca, que derrotara a 
candidatura civilista de Rui Barbosa, foi marcado pela 
chamada política das salvações, que consistia na 
intervenção de militares hermistas nos governos 
estaduais.  
 
Considerando o contexto político-institucional da 
República Velha, pode-se dizer que a política das 
salvações apresentou como resultado concreto: 
a) o relativo enfraquecimento das máquinas políticas 

tradicionais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
São Paulo, como mecanismos organizadores dos 
interesses coronelistas, então manipulados pelos 
interventores militares. 

b) o declínio da chamada política do café com leite, 
devido à articulação dos interventores militares 
impedindo que o controle da sucessão presidencial 
ficasse centralizado em Minas Gerais e São Paulo. 

c) o controle mais rigoroso do processo eleitoral nos 
principais Estados da Federação, em virtude dos 
mecanismos institucionais criados pelos 
interventores militares. 

d) a aliança dos interventores militares com as frações 
oligárquicas oposicionistas nos Estados periféricos, 
as quais substituíram, nos sistemas de poder locais, 
os grupos até então situacionistas. 

e) a ampla reforma fiscal e financeira dos Estados sob 
intervenção militar, destacando-se São Paulo como 
centro econômico nacional. 

 
19 - (UERJ/2001)      

Artur Bernardes – retratado abaixo – ocupou a 
presidência da República entre 1922 e 1926. 
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Aponte uma característica do governo Artur Bernardes 
que possa ser relacionada à charge. 

 
20 - (UERJ/1996)      

A superposição do regime representativo, em base 
ampla, a [uma] inadequada estrutura econômica e 
social, havendo incorporado à cidadania ativa um 
volumoso contingente de eleitores incapacitados para o 
consciente desempenho de sua missão política, 
vinculou os detentores do poder público, em larga 
medida, aos condutores daquele rebanho eleitoral. Eis 
aí a debilidade particular do poder constituído, que o 
levou a compor-se com o remanescente poder privado 
dos donos de terras no peculiar compromisso do 
“coronelismo”. 

(Vítor Nunes Leal. Coronelismo, Enxada e Voto, 1975.) 
Os elementos do texto acima permitem caracterizar  um 
importante pacto político, desenvolvido na República 
Velha, no Brasil, denominado de: 
a) Política dos Governadores   
b) Pacto de Pedras Altas 
c) Convênio de Taubaté   
d) Funding Loan 

 
21 - (UERJ/1995)      

A República despontava. (...) Mas, e quanto ao povo? 
Aquele monte de gente que não era mais escravo; gente 
branca, que vivia de vender bugigangas nas cidades: os 
imigrantes famintos recém-chegados. Esta gente toda 
percebeu o que estava acontecendo? 

(Leonardo Trevisan. A República Velha. p.18) 
A afirmativa que melhor responderia aos 
questionamentos que o autor faz no texto acima é: 
a) Com a proclamação da República, os ex-escravos 

foram integrados à sociedade do trabalho livre, 
devido ao crescimento do número de indústrias. 

b) O sistema representativo e o fortalecimento 
significaram a ampliação imediata do número de 
eleitores, portanto, maior participação política 
popular. 

c) A República possibilitou melhores condições de 
trabalho ao nacional e ao imigrante, através de uma 

legislação trabalhista, presente na Constituição de 
1891. 

d) A República garantiu, de fato, a ampliação dos 
direitos à cidadania, na medida em que 
estabeleceu, através da Constituição de 1891, o 
voto secreto e universal. 

e) Com a proclamação da República, poucas foram as 
mudanças significativas na ordem econômico-social 
que pudessem vir a estabelecer novas bases para a 
participação e a cidadania. 

 
22 - (UFF RJ/1993)      

Conselhos de um político veterano da República Velha a 
um político novato: 

 
“ Se o senhor quiser fazer sozinho a sua campanha, a sua 
eleição não será reconhecida. Mais ainda: o seu nome 
não será inlcuíndo nas listas de candidatos. Aliás, que 
importa, já que o senhor não seria mesmo eleito!” 

(Chales Morazé. Les trois âges du Brésil. Paris, Armand Colin, 
1954. p.102. 
Esta passagem se refere: 
a) às intervenções realizadas pelo poder federal nos 

Estados após certas eleições, sob a República Velha. 
b) à costumeira prática de fraudes e manipulações 

eleitorais vinculadas, sob a República Velha, ao 
predomínio do Partido Republicano. 

c) ao que se conhece como a “política do café-com-
leite” e seu sistema eleitoral fraudulento, na 
República Velha. 

d) às formas eleitorais que, sob a República Velha, 
permitiam às oligarquias nordestinas oporem-se à 
hegemonia de São Paulo e Minas Gerais. 

e) ao sistema eleitoral que, na República Velha, 
permitia manter, através de fraudes e 
manipulações, o poder político das oligarquias 
estaduais, com o beneplácito do governo federal. 

 
23 - (UFF RJ/2002)      

A questão da qualidade de vida já aparecia, no início do 
século XX, na reforma urbana realizada pelo prefeito 
Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro. 

 
Identifique a opção que revela características dessa 
reforma. 
a) Possibilitou que os grupos monarquistas fizessem 

da capital uma cidade-corte, privilegiando o 
embelezamento em detrimento da utilidade 
econômica e política da cidade do Rio de Janeiro. 

b) Imitou as reformas de Paris realizadas pelo Barão 
Haussmann em 1850, trazendo para o Rio de 
Janeiro um modo de vida europeu. Entretanto, os 
vestígios da arquitetura colonial permaneceram no 
centro da cidade devido à força política dos 
proprietários dos cortiços. 

c) Associou beleza e saneamento ao considerar que, 
em uma cidade moderna, além de se construírem 
avenidas e jardins, devia-se cuidar, também, das 
instalações de água e esgoto, eliminando-se os 
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odores fétidos e combatendo-se a falta de asseio de 
seus habitantes. 

d) Transformou a cidade-capital em cidade moderna, 
o que representou o avanço brasileiro em direção 
ao modelo europeu. Pereira Passos manteve o 
centro como cidade portuguesa e atuou, apenas, 
nas áreas periféricas. 

e) Atendeu às reivindicações de engenheiros e 
médicos que queriam uma cidade limpa, saneada, 
com características exclusivamente brasileiras e 
sem nenhuma semelhança com Paris. 

 
24 - (UFJF MG/1998)      

A passagem do século XIX para o século XX no Brasil é 
marcada por mudanças e permanências.  
Marque a alternativa que NÃO expressa essa relação: 
a) embora a atividade industrial tenha crescido, o 

Brasil manteve-se como país essencialmente rural, 
sustentado economicamente pela agroexportação 
e comandado politicamente pelas oligarquias 
latifundiárias;  

b) apesar da queda da monarquia, as fraudes 
eleitorais continuaram a existir como um dos 
instrumentos mais importantes para a consolidação 
do poder das oligarquias rurais; 

c) apesar do crescimento urbano, manteve-se a 
estrutura fundiária baseada na pequena 
propriedade familiar; 

d) apesar da abolição do trabalho escravo, 
permaneceu a exclusão social e econômica do 
negro; 

e) embora o voto censitário tenha sido extinto, a 
República manteve um caráter excludente ao exigir 
como critério de cidadania ser alfabetizado. 

 
25 - (UFLA MG/2000)      

“A figura dos “coronéis” foi típica do interior brasileiro e 
se caracterizou como um importante componente 
político em determinado momento de nosso 
desenvolvimento histórico, em especial no nordeste 
brasileiro”. 
 
Todas as alternativas abaixo dizem respeito aos 
“coronéis”, EXCETO: 
a) no período republicano, garantiam a eleição dos 

candidatos do governo federal e estadual, faziam 
propaganda política e controlavam o voto não 
secreto e sua apuração final. 

b) surgiram com a criação da “Guarda Nacional” em 
1871. 

c) se constituíram como grandes proprietários rurais 
que recrutavam seus milicianos entre empregados, 
agregados e população pobre em geral. 

d) exerciam a prática conhecida como “degola” no 
Congresso Nacional. 

e) constituíram-se em peças fundamentais para o 
sucesso do que se convencionou chamar de 
“política dos governadores". 

 

26 - (UFMS/1998)      
Sobre o período da República Velha na História do Brasil, 
é correto afirmar que: 
01. no Governo provisório de Deodoro da Fonseca, o 

ministro da Fazenda, Rui Barbosa, desenvolveu uma 
reforma financeira conhecida como Encilhamento. 

02. no Governo de Campos Sales implantou-se a 
chamada política dos Governadores, um acordo 
político que favoreceu a permanência no poder das 
oligarquias estaduais. 

04. com a política dos Governadores apareceram os 
primeiros grandes partidos nacionais. 

08. a política do café com leite permitiu a hegemonia 
política dos cafeicultores do Rio de Janeiro e dos 
criadores de gado do Rio Grande do Sul. 

16. os homens da Coluna Prestes, um dos episódios 
mais extraordinários de nossa História, 
percorreram mais de 2.400 quilômetros a pé pelo 
interior do Brasil. 

 
27 - (CESJF MG/2001)      

Imediatamente após a proclamação da República 
começaram as disputas entre os diversos segmentos 
envolvidos no movimento, sobretudo os cafeicultores e 
os militares. Sobre a evolução do processo histórico 
brasileiro na Primeira República é CORRETO afirmar: 
a) Os militares, principalmente os do exército eram 

favoráveis à implantação de um modelo federativo 
de república no Brasil. 

b) Durante a primeira fase do governo republicano 
foram os civis que estiveram no comando da 
república e, por isso, esse período de 1889 a 1894 
ficou conhecido como República Oligárquica. 

c) O coronelismo e a política dos governadores que 
marcaram o cenário político do Brasil no Segundo 
Reinado (1840-1889) foram abolidos no Brasil da 
Primeira República (1889-1930). 

d) O café continuou no Brasil da Primeira República a 
ser o principal produto agrícola de exportação. 
Todavia, podemos afirmar que as atividades 
industriais expandiram-se no Brasil da Primeira 
República. 

e) No Brasil da Primeira República não houve 
nenhuma revolta social no campo, na medida em 
que os governos republicanos realizaram uma 
ampla reforma agrária no país. 

 
28 - (PUC PR/1999)      

Durante a Presidência de Rodrigues Alves (1903-1906), 
após atritos entre seringueiros e bolivianos, o Brasil, 
através do Tratado de Petrópolis, adquiriu o território 
denominado:  
a) Missiones.  
b) Pirara.  
c) Pando.  
d) Chaco. 
e) Acre. 

 
29 - (UEPB/1999)      
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O período de 1889 a 1930 é conhecido no Brasil como o 
período da chamada República Velha ou República 
Oligárquica. Esta fase apresenta características 
econômicas, políticas e sociais específicas, não se 
caracterizando, todavia, como: 
a) Apoio do governo a uma política de industrialização 

voltada para o mercado interno e para exportação. 
b) Política marcada por acordos entre as oligarquias 

regionais, respaldados pela política dos 
governadores e pela comissão de verificação. 

c) Forte presença do movimento anarquista no seio 
do movimento operário nascente e posterior 
substituição desta corrente pela corrente 
comunista após 1922. 

d) Grande efervescência política nos meios militares 
com o surgimento do movimento tenentista, com 
destaque para a coluna Prestes. 

e) Período iniciado com uma aliança entre os 
cafeicultores e militares, tendo dois marechais 
como primeiros presidentes: Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto. 

 
30 - (UEPB/2000)      

Durante o governo Campos Sales criou-se uma política 
que se pautava na aliança entre as oligarquias regionais 
e o poder central. Esta política além de fortalecer o 
poder dos oligarcas do interior, facilitava a 
administração central na medida em que dificultava a 
eleição de membros da oposição.  
Como ficou conhecida esta política ? 
a) Política do Encilhamento 
b) Convênio de Taubaté 
c) Política dos Governadores 
d) Aliança Liberal 
e) Funding Loan 

 
31 - (UFPB/1996)     

“Não há homem que não tenha, pelo menos, trinta 
parentes ocupando cargos do Estado; não há político 
influente que não se julgue com direito a deixar para os 
seus filhos, netos, sobrinhos, primos, gordas pensões 
pagas pelo Tesouro da República”. 

Fonte: BARRETO, Lima (1881-1922). Os Bruzundangas. 
São Paulo, Ática, 1985, p. 45.  
O autor do texto satiriza a estrutura de poder vigente, 
durante a República Velha (1889-1930), que pode ser 
assim sintetizada: 
a) Democracia populista, onde as relações políticas 

eram mediadas pelas disputas ideológicas dos 
grupos e classes sociais. 

b) Liberalismo político, com reserva de mercado e 
preenchimento do quadro administrativo, em 
função dos interesses privados. 

c) Liberalismo burocrático, com predomínio das 
liberdades individuais e preenchimento dos cargos 
públicos, a partir das competências privatistas. 

d) Militarismo tecnocrático, onde os coronéis, como 
principais agentes do estamento militar, indicavam 
os nomes e os cargos na administração pública. 

e) Patrimonialismo oligárquico, onde os interesses 
privados e particularistas estão superpostos aos 
interesses públicos e necessidades sociais. 

 
32 - (UFPB/1997)      

A representatividade das unidades federadas, na 
Constituição de 1891, estava regida pelo critério 
populacional, favorecendo politicamente os estados de: 
a) Espírito Santo e Bahia. 
b) São Paulo e Pernambuco. 
c) Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 
d) Rio de Janeiro e Bahia. 
e) Minas Gerais e São Paulo. 

 
33 - (UFRN/1999)      

A "Política dos Governadores", iniciada, na República 
Velha, por Campos Sales, baseava-se no(a):  
a) Domínio das elites oligárquicas estaduais sobre as 

populações rurais, através da repressão violenta às 
constantes revoltas armadas.  

b) Controle exercido pelas oligarquias sobre os oficiais 
da Guarda Nacional, os quais influenciavam 
fortemente a condução da política nacional. 

c) Elaboração de uma política de correção dos vícios 
do sistema eleitoral, advinda de articulações entre 
as oligarquias e o governo federal. 

d) Teia de relações políticas ligada ao poder 
oligárquico, a qual partia do presidente e se 
estendia até os eleitores nos municípios tutelados 
pelos coronéis.  

 
34 - (UFRRJ/2001)      

Inúmeros foram os epítetos utilizados para ironizar a 
figura de Campos Sales. O primeiro deles, Campos Selos, 
por conta da política que determinava o controle da 
União sobre a circulação de mercadorias, através de 
estampilhas. No carnaval daquele ano (1899), circulou 
um lundu de Eduardo das Neves, criticando aquela 
política: 
 
A lei do selo, senhores, 
é poderosa e viril: 
sacrifica o povo calmo... 
São progressos do Brasil... 
E viva a calma do povo 
que gemeu, pagou... pagou... 
Que venha agora um carimbo, 
Pra quem tal lei decretou... 

LUSTOSA Isabel. História de Presidentes. Fundação Casa de 
Rui Barbosa. Rio de Janeiro, Vozes, 1989. p. 28. 
 
Os versos acima – música de Carnaval que circulou em 
1899 – mostram o desagrado com as práticas 
econômicas do governo de Campos Sales, presidente da 
República entre 1898 e 1902. Também na política, 
aquele governo apresentou novidades com a 
formulação da Política de Governadores. 
a) Explique um objetivo da “lei do selo” de Campos 

Sales, citada nos versos acima. 
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b) Cite duas características da Política dos 
Governadores. 

 
35 - (UFSC/1998)      

Desenvolveu-se, no Brasil, em determinado período, 
uma prática política que ficou conhecida como a 
“república do café com leite”.   
Isso significa dizer que: 
01. os líderes políticos eram sempre escolhidos entre 

os fazendeiros paulistas. 
02. a política do “café com leite” foi criada em oposição 

à do “feijão com arroz”, organizada pelos 
trabalhadores. 

04. a presidência da República era ocupada, ora por 
políticos de São Paulo, ora por políticos de Minas 
Gerais. 

08. as elites rurais dominavam o país. 
16. os “barões do café”, na sua maioria, além de 

agricultores, tornaram-se industriais. 
 
36 - (UFU MG/1996)      

Durante o governo Rodrigues Alves (1902–1906), o Rio 
de Janeiro foi alvo de uma severa reforma urbana. O 
prefeito Pereira Passos foi responsável pela urbanização 
da cidade e o Dr. Oswaldo Cruz pelo saneamento, 
objetivando combater a febre amarela, a peste 
bubônica e a varíola. Esta política de urbanização e 
saneamento foi alvo de forte resistência e oposição da 
população pobre da cidade e da opinião pública porque: 
a) Transformava o centro da cidade em área 

exclusivamente comercial e financeira, proibindo a 
construção de residências e acabava com os 
“quiosques”. 

b) Desabrigava milhares de famílias, em virtude da 
desapropriação de suas residências, obrigando a 
população à vacinação antivariólica. 

c) Implantava uma política habitacional e de saúde 
para as novas áreas de expansão urbana, em 
harmonia com o programa de ampliação dos 
transportes coletivos. 

d) Provocava o surgimento de novos bairros que 
recebiam, desde o início, energia elétrica e 
saneamento básico. 

e) Mudava o perfil da sociedade e acabava com os 
altos índices de mortalidade infantil entre a 
população pobre. 

 
37 - (UnB DF/1991)      

O advento da República, no Brasil, bem como as 
primeiras décadas subseqüentes, não representaram 
um rompimento estrutural do processo histórico 
brasileiro.  
Assim, entendemos que: 
00. a expansão da economia cafeeira, no Oeste paulista 

contrastava com as diretrizes mestras da política 
monárquica dos finais do século XIX. 

01. as tendências republicanas em voga acabaram 
subordinadas aos preceitos estabelecidos pelo 
grupo hegemônico: São Paulo e Minas Gerais. 

02. a política de valorização do café, finalmente, 
beneficiava os abastecedores do mercado interno 
através do aumento aquisitivo das categorias 
assalariadas. 

03. a alternância no poder entre São Paulo e Minas 
Gerais traduzia a eficácia da “política dos 
governadores” idealizada por Campos Sales. 

04. o movimento tenentista, mesmo sem o concurso de 
outros segmentos sociais, conseguiu alcançar seu 
objetivo: a remoção das oligarquias cafeeiras do 
poder. 

 
38 - (UnB DF/1992)      

A “República Velha” (1889 – 1930) foi um período 
marcado, essencialmente, pelo poder oligárquico.  
Constituem também características desse período: 
00. O domínio dos grandes estados – São Paulo e Minas 

Gerais – que se alternavam na presidência, exceto 
por ocasião de eventuais crises sucessórias. 

01. A “Política dos Governadores” ou “dos Estados”, 
símbolo da prática de favores entre as elites locais, 
estaduais e nacionais. 

02. O declínio do coronelismo, numa clara relação com 
a acelerada urbanização da sociedade. 

03. A ausência da idéia de conciliação entre as elites, 
tão comuns na prática política brasileira. 

04. As eleições corretas, não contestadas, 
supervisionadas pela Justiça Eleitoral. 

05. A ocorrência dos movimentos sociais e políticos, 
como o de Canudos, do Contestado e dos 
Marinheiros, solucionados sem o uso da força. 

06. O surgimento do tenentismo, movimento que 
contestava a prática política republicana, 
denunciando-a como distorcida e elitista. 

 
39 - (UnB DF/1993)      

Julgue os itens relativos ao regime republicano no Brasil. 
00. A acumulação do setor cafeeiro, acrescido de 

investimentos estrangeiros, promoveu o processo 
de industrialização durante os 40 anos iniciais da 
República. 

01. A política dos governadores funcionava por meio de 
dois mecanismos essenciais: a instituição da 
Comissão Verificadora de Poderes e o coronelismo. 

02. O primeiro Ministério do governo Getúlio Vargas 
evidenciava a homogeneidade das forças que 
participaram do movimento político-militar de 
1930. 

03. A normalização dos partidos políticos em nível 
nacional, desde o início deste século, estabeleceu a 
tradição e a importância desses partidos na vida 
política republicana. 

04. A Revolta da Vacina, a Passeata dos Cem Mil, o 
Movimento das Diretas-Já e a mobilização em favor 
do Impeachment do Presidente Collor são 
exemplos de manifestações populares de caráter 
político ao longo da República. 

 
40 - (UnB DF/2002)      
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O Brasil assistiu à passagem do século XIX para o século 
XX por meio dos filtros das mudanças operadas na 
história mundial e a partir das vicissitudes da sua 
condição de Estado jovem, ainda não centenário, a 
ensaiar um projeto nacional.  
A respeito de alguns desses condicionantes, julgue os 
itens subseqüentes. 
01. O Brasil viveu, no final do penúltimo decênio do 

século XIX, a mudança do regime político, 
inaugurando o novo século com um sistema político 
moderno, capaz de incluir as demandas sociais e 
políticas mais diversas e de compor uma 
democracia formal e de conteúdo. 

02. Uma cultura livresca e socialmente seletiva 
dificultava o acesso de grandes massas iletradas à 
condição cidadã, embrenhando-se essas por formas 
culturais novas e híbridas que articulavam o saber 
popular às raízes afro-indígenas brasileiras. 

03. A literatura e o pensamento social brasileiros 
estiveram pouco articulados às vogas intelectuais 
da moda na Europa, em especial no que se refere à 
introdução de idéias da modernidade e do 
progresso por meio do embranquecimento da 
população. 

04. A difusão do modelo federalista norte-americano, 
especialmente depois do apaziguamento interno 
do país no período pós-Guerra de Secessão, foi um 
dos fenômenos que mais contribuíram para o 
florescer de um republicanismo forte no seio da 
elite política brasileira na passagem do século. 

 
41 - (UFMT/2000)      

Sobre a política na Primeira República brasileira, 1889-
1930,  julgue as afirmações. 
00. O coronelismo e a política dos governadores são 

dois traços marcantes na conjuntura política desse 
período, funcionando como mecanismos de 
controle do acesso ao poder do Estado. 

01. Durante todo esse período, houve  um predomínio 
do poder executivo que governava por meio de 
acordos, em nome das oligarquias estaduais.  

02. As eleições desse período ficaram conhecidas na 
história do Brasil pelas constantes fraudes e pelo 
uso do “voto de cabresto”. 

03. A tolerância e a paciência dos governantes com as 
reivindicações populares marcam esse período, o 
que pode ser observado em episódios como 
Canudos e Contestado. 

 
42 - (UFPA/2000)      

Em 1941, o escritor Raimundo de Ataíde lembrava um 
assassinato ocorrido, havia mais de vinte anos, em uma 
cidadezinha do interior do Brasil, em pleno processo 
eleitoral: 

 
“Tombou o pobre homem que fora arrastado como um 
autômato para votar, ou por outra, servir ao coronelão, 
homem dono de engenho e senhor de grande prestígio 
(...) Mal sabia assinar o nome, era dos que, se parasse 

no meio da assinatura só prosseguia retornando à 
origem. Para ele aquele dia era de festas, uma semana 
antes recebera um par de botinas, uma camisa de chita 
e um chapéu de palha desabado. De madrugada saíra de 
casa. (...) Estava contente consigo. Beberia um bom 
trago de graça e também almoçaria na Casa da Câmara, 
nas mesas postas ao longo do salão. (...) Essa era a  
maior honra que lhe tributavam. Os grã-finos do lugar 
riam à socapa, daqueles cidadãos que de longe, vinham 
fingir de eleitores. Brincar de votar...”. 

(Raimundo de Ataíde. “Recordações de um eleitor que nunca 
votou”. Apud. Margarida de Souza Neves e Alda Heizer. 
A ordem é o  

progresso. O Brasil de 1870 a 1910. 7a ed. São Paulo: Atual, 
1991, pp. 71-72.)  
 
Baseando-se no texto acima e em seus conhecimentos, 
responda: 
a) Que tipo de eleições o texto acima relembrava? 
b) Que instrumentos o coronel utilizava para 

assegurar o seu poder, dentro do contexto 
rememorado acima? 

 
43 - (UNIOESTE PR/1999)      

A fase oligárquica da República Velha, no Brasil, se 
caracteriza: 
01. Pelo fraco desempenho da cafeicultura e pela 

decadência econômica do Estado de São Paulo. 
02. Pelo predomínio absoluto do proletariado urbano e 

rural na economia e na política. 
04. Por movimentos sociais, que reivindicavam maior 

participação econômica e política de classes 
médias, destacando-se o movimento tenentista. 

08. Pelo predomínio das oligarquias estaduais dos 
estados do Sul e do Nordeste em detrimento dos 
estados do Sudeste. 

16. Pela hegemonia dos grandes proprietários rurais, 
em que a prática do coronelismo fortalecia o 
mandonismo político local. 

 
44 - (UNIRIO RJ/1994)      

O processo político brasileiro, no período denominado 
"República Velha" (1889-1930), foi caracterizado por: 
a) Constantes intervenções militares, em meio aos 

conflitos entre os diversos grupos que disputavam 
o poder. 

b) Crescente esvaziamento do governo federal, 
deslocando-se o poder político para os Municípios, 
base do Coronelismo. 

c) Predomínio das oligarquias, articuladas pela 
"política dos Governadores", a qual garantia o 
apoio recíproco do governo federal e dos setores 
dominantes dos estados. 

d) Emergência dos setores urbanos, que, aliados à 
classe operária, ameaçavam o domínio das 
oligarquias. 

e) Transformação da oligarquia agrária em burguesia 
industrial, alterando-lhe o comportamento político 
e os interesses econômicos. 
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45 - (UNESP SP/1996)      

“Uma veis uma escorlta atirou em mim. Eu estendi dois. 
Eu ra cabo eleitoral do P.R.P. Nóis não deixava os 
pessoarl do outro lado entra na cidade pra vota. Se ele 
entrava, nóis escondia as ata.” 

(Oswald de Andrade – Marco zero II Chão) 
O texto refere-se aos “costumes políticas” que 
caracterizaram o período de nossa história 
denominado: 
a) República Velha 
b) Segundo Reinado. 
c) Segunda República 
d) Estado Novo 
e) Regencial 

 
46 - (Mackenzie SP/2005)      

… resultou da conjugação de três forças: uma parcela 
do Exército, fazendeiros do oeste paulista e 
representantes das classes médias urbanas que, para a 
obtenção dos seus desígnios, contaram indiretamente 
com o desprestígio da monarquia e o enfraquecimento 
das oligarquias tradicionais. 

Emilia Viotti da Costa 
 

O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, 
sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam 
sinceramente estar vendo uma parada. 

Aristides Lobo, citado por Edgard Carone 
Os fragmentos de textos acima estão relacionados à: 
a) Revolução de 1924. 
b) Revolução de 1930. 
c) Proclamação da República. 
d) Revolução do Porto. 
e) Revolução Constitucionalista. 

 
47 - (UFG GO/1999)      

“É sobre o Governo de Campos Sales que FHC 
demonstra sua aptidão sociológica, quando resolve nos 
brindar com uma análise sólida e segura da montagem 
feita pelo governo republicano para estruturar de vez o 
poder dos grupos dominantes da época. Sobre esta 
engenharia política FHC afirma: Política dos 
Governadores será chamado o sistema. Política dos 
Estados será melhor designativo, pensa seu autor. 
Pouco importa como veio a ser designado o sistema, de 
fato tratou-se de reconhecer que depois de controlados 
os focos abertos de oposição aos quais me referi acima, 
caberia organizar a política de um modo tal que as 
chefias naturais – ou seja a expressão direta da 
dominação oligárquica local – tivessem mecanismos 
explícitos de funcionamento”. 

CHAUL, N. F. FHC e a “política dos governadores”. In: O 
Popular, 7 out. de 1998. 

 
A “aptidão sociológica” de FHC nos brindou com 
interessantes análises sobre o sistema políticos 
brasileiro; o sociólogo compreender as artimanhas do 
poder no governo Campos Sales. Com certeza, FHC não 

esqueceu seus escritos. FHC, presidente reeleito, 
também precisa domesticar as oposições. 

 
Identifique os mecanismos de funcionamento da 
chamada “Política dos Governadores” do governo 
Campos Sales. 

 
48 - (UFG GO/2003)      

O período histórico da Primeira República (1889–1930) 
foi marcado pelo federalismo, que favoreceu os grandes 
Estados. Nesse contexto, São Paulo e Minas Gerais 
controlavam o poder federal. Inúmeros movimentos 
resistiram ao domínio político dessas oligarquias.  
Com base no exposto, julgue os itens abaixo: 
01. A classe média, organizada em sindicatos sob 

influência anarquista, foi responsável pelos 
levantes de 1922, contra o governo de Artur 
Bernardes. 

02. As revoltas tenentistas estavam relacionadas com o 
descontentamento dos segmentos médios 
urbanos, mas expressavam, sobretudo, a 
mobilização dos jovens oficiais militares contra as 
práticas políticas oligárquicas. 

03. A Semana da Arte Moderna, em 1922, defendeu 
uma nova estética nacional e teceu críticas à ordem 
social e política vigente no país. 

04. A Revolução de 1930 foi liderada pelo movimento 
operário brasileiro apoiado pela Internacional 
Comunista, contra a eleição de Getúlio Vargas. 

 
49 - (ACAFE SC/2001)      

Sobre o período da História brasileira conhecida como 
“República Velha” (1889-1930) está incorreta a 
alternativa: 
a) O  Tenentismo, movimento  de oposição  dos jovens 

oficiais  do exército, voltou-se contra os valores e 
interesses das oligarquias. 

b) O poder político manteve-se concentrado nas mãos 
dos coronéis, das oligarquias  estaduais  e nacional,  
na chamada “Política  do Café com Leite” (São Paulo 
e Minas Gerais). 

c) A economia  brasileira, ainda essencialmente  
agrícola (café), atendia aos iteresses dos grandes 
latifundiários. 

d) O voto era universal, direto e secreto, sendo este 
período de ampla democra cia no país. 

e) O modernismo brasileiro  representou, 
simultaneamente, uma  revolta contra a arte mais 
“conservadora” e a  defesa de  temas brasileiros  
que representavam as classes menos favorecidas. 

 
50 - (UNICAMP SP/1989)      

O comentário crítico a seguir, de Lima Barreto, refere-se 
à reforma urbana ocorrida no Rio de Janeiro, no 
princípio do século. Pelas palavras do escritor, qual era 
a finalidade política e social daquela reforma? 
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“Vê-se bem que a principal preocupação do atual 
governador do Rio de Janeiro é dividi-lo em duas 
cidades: Uma será européia e outra indígena”. 

 
51 - (UNIFOR CE/2001)      

Observe a charge abaixo. 
 

 
(Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo. História do Brasil. 

São Paulo: Scipione, 1999. p. 304) 
A charge faz referência a um fenômeno da política 
brasileira nas primeiras décadas do século XX. É uma 
caricatura do que era denominado: 
a) "voto de cabresto". 
b) "regime ditatorial". 
c) "degola eleitoral". 
d) "curral eleitoral". 
e) "voto censitário". 

 
52 - (Mackenzie SP/2005)      

Com a implantação da República Oligárquica, isto é, com 
o poder nas mãos dos civis, instala-se a hegemonia dos 
grandes estados, propiciada pela representação 
proporcional no governo. Os estados enfraquecidos 
opunham-se ao governo federal. Para por fim a essa 
situação, o presidente Campos Sales criou, em 1900, um 
artifício político, através do qual os governadores 
estaduais apoiariam irrestritamente o governo federal 
em troca da eleição de deputados federais apoiados por 
ambos, ficando os partidos de oposição sem apoio 
político. 

Luís César Amad Costa & Leonel Itaussu A. Mello 
O artifício político, citado no fragmento de texto acima, 
ficou conhecido pelo nome de 
a) Coronelismo. 
b) Política do Café com Leite. 
c) Voto de Cabresto. 
d) Política dos Governadores. 
e) República Velha. 

 
53 - (UFG GO/2005)      

A charge abaixo refere-se á política republicana 
brasileira, no período de 1898 a 1930. Relacione a 
charge com a forma de alternância do poder federal 
nesse período e explique como se deu o desdobramento 
dessa política nos estados da federação. 
 

 
Charge de Raul. In: Revista da Semana, 3 mar. 1917. 

 
54 - (UEPB/2005)     

Um dos governos mais conturbados da República Velha 
foi o de Hermes da Fonseca. Durante o seu governo tem 
início a primeira Guerra Mundial e, internamente, 
ocorreram dois fortes movimentos contestatórios. Esses 
movimentos foram: 
a) Guerra de Canudos e Revolta da Vacina 
b) Guerra do Contestado e Guerra de Canudos 
c) Revolta da Vacina e Revolta da Chibata 
d) Revolta da Chibata e Guerra de Contestado 
e) Guerra de Canudos e Revolta da Chibata 

 
55 - (UESPI/2003)      

“No âmbito federal, o poder de decisão estava nas mãos 
dos dois Estados hegemônicos, São Paulo e Minas 
gerais, que se revezavam no Governo…”. “Coroando a 
pirâmide de compromissos que, a começar pelos 
coronéis municipais, terminava na presidência da 
República, Campos Salles instituiu [uma política que] 
estabeleceu um acordo: em troca da garantia de total 
autonomia e do direito de interferir na composição do 
congresso, os estados davam o seu apoio ao presidente 
da República. Nas eleições para sucessão presidencial, o 
presidente em fim de mandato reservava-se o direito de 
indicar o seu candidato, com prévia consulta aos 
governadores…”  
(In Nosso Século. São Paulo: Abril cultural, v. 2, p. 59).  
 
Nesses elementos de análise o autor está chamando a 
atenção para: 
a) A política coronelista das “derrubadas”, ou de 

“salvação pública”, tão comum na chamada 
“República Velha”; 

b) As graves assimetrias entre o poder central e o 
poder local estadual e municipal; 

c) As chamadas política do “café com leite” e “política 
dos governadores”; 

d) O caráter eleitoral indireto das eleições 
presidenciais e estaduais do tempo; 

e) Um pacto elitista que, no essencial, excluía o povo 
da participação eleitoral, o que explica a não 
ocorrência de eleições estaduais e municipais á 
época. 

 
56 - (UFRRJ/2005)     

Maria Isaura Pereira de Queirós resumiu da seguinte 
forma a estrutura coronelista como fundamento do 
poder político da Primeira República no Brasil: 
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A pergunta: “Quem é você?” recebia invariavelmente a 
resposta: “Sou gente do coronel fulano”. Esta maneira 
de redarguir dava imediatamente a quem ouvia as 
coordenadas necessárias para conhecer o lugar sócio-
econômico do interlocutor, além de sua posição política. 
O termo “gente” indicava primeiramente que não se 
tratava de alguém do mesmo nível que o “coronel” ou 
sua família; caso contrário, o parentesco seria invocado 
logo de início para situar o indivíduo dentro do grupo 
(diria por exemplo “sou primo do coronel Fulano”). 
QUEIRÓS, M. I. P. de. O coronelismo numa interpretação 
sociológica. In: Fausto, Boris (org.).  
História Geral da Civilização Brasileira. v. 8. São Paulo: 
Difel, 1985, p. 185. 
a) Aponte duas características do coronelismo. 
b) Comente a importância do coronelismo para a 

“Política dos governadores”. 
 
57 - (UnB DF/2003)      

Acerca do quadro político brasileiro na República Velha, 
em particular do período iniciado com o governo de 
Prudente de Morais, julgue os itens que se seguem. 
01. Promulgada em 1891, a primeira Constituição 

republicana do Brasil, com nítida influência do 
modelo norte-americano, instituiu um federalismo 
que, na prática, se mostrou bastante desigual, 
dividindo politicamente os estados em grupos de 
primeira e de segunda classe. 

02. A política dos estados (ou dos governadores) 
acabou por conferir indiscutível primazia política 
aos dois estados economicamente mais poderosos 
da Federação – São Paulo e Minas Gerais. 

03. A política do café com leite, predominante até 
1930, não sofreu maiores abalos ao longo de sua 
existência. As crises, geralmente superficiais, eram 
abafadas sem muito desgaste e não se refletiam nas 
eleições presidenciais. 

04. Durante essa fase da história do Brasil, foi visível o 
esforço do Rio Grande do Sul em assumir o 
comando político do país, o que efetivamente 
conseguiu por meio de ruptura institucional – a 
Revolução de 1930. 

 
58 - (UNICAMP SP/2004)     

Sobre a reforma urbana do Rio de Janeiro, ocorrida 
entre fins do século XIX e início do XX, o literato Lima 
Barreto comentou: “De uma hora para outra, a antiga 
cidade desapareceu e outra surgiu como se fosse obtida 
por uma mutação de teatro. Havia mesmo na coisa 
muito de cenografia.”  
(Lima Barreto, Os Bruzundangas, em Obras de Lima 
Barreto. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 106). 
a) Cite uma atividade política e uma econômica que 

sustentaram a importância da cidade do Rio de 
Janeiro nesse período. 

b) Identifique duas mudanças urbanas realizadas pelo 
prefeito Pereira Passos na reforma mencionada. 

c) Explique a razão pela qual o ideário burguês, 
cosmopolita e republicano, tinha necessidade de 
condenar o passado colonial do Rio de Janeiro. 

 
59 - (UNIMONTES MG/2004)     

Concebemos o coronelismo como resultado da 
superposição de formas desenvolvidas de regime 
representativo  a uma estrutura econômica e social 
inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência do poder 
privado (...). É antes uma forma peculiar de 
manifestação do poder privado, ou seja,  uma 
adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso 
antigo e exorbitante poder privado têm conseguido 
coexistir com um regime político de extensa base 
representativa. 
(LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. In: 
COSTA, L.C.A .; MELLO, L.I.História do Brasil. São Paulo: 
Scipione, 2000, p. 241) 
 
Conforme o texto,  
a) o coronelismo é a expressão da força do poder 
privado, em seu momento áureo.  
b) o coronelismo resulta da imposição de um modelo 

político ditatorial, embora civil.  
c)  o coronelismo se fortalece, à medida que o poder 

privado emerge no Brasil.  
d) o coronelismo advém da assimetria entre o modelo 

econômico e o modelo político.  
 
60 - (UNIMONTES MG/2005)     

Observe a charge abaixo. 

 
 
A charge acima satiriza 
a) as eleições que elegeram os militares Deodoro e 

Floriano para presidente e vice-presidente da 
República. 

b) as “eleições do cacete”, quando os Liberais 
fraudaram o processo eleitoral, para se manterem 
no poder. 

c) o plebiscito para anulação do Parlamentarismo, 
após a renúncia de Jânio Quadros. 
d) as coações dos jagunços, durante as eleições na 

República Velha, por ordem dos coronéis. 
 
61 - (FGV/2003)      
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Rui Barbosa, como candidato à presidência da República 
nas eleições que se realizaram em 1910, declarava: 
 
“Mas por isso mesmo que quero o exército grande, 
forte, exemplar, não o queria pesando sobre o governo 
do país. A nação governa. O exército, como os demais 
órgãos do país, obedece”. 

(Apud Edgard Carone. A Primeira República.1889-1930. 
São Paulo. Difel. 1969. p. 51) 

Nesta declaração, Rui Barbosa expressava uma: 
a) crítica ao governo militar do então presidente 

Marechal Deodoro da Fonseca. 
b) crítica à candidatura de seu oponente, o militar 

Hermes da Fonseca. 
c) defesa da maior atuação do Exército na política 

nacional. 
d) resposta à tentativa de golpe militar liderada pelo 

Marechal Floriano Peixoto. 
e) recusa ao apoio da oligarquia paulista para sua 

candidatura. 
 
62 - (UFTM MG/2004)      

Observe atentamente: 
 

 
      (www.expo500anos.com.br/painel_16.html) 
 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DE ALGUNS ESTADOS 
NO CONGRESSO DURANTE A REPÚBLICA VELHA 
Estado                                 N.º de Deputados 
Bahia                                               22 
Minas Gerais                                   37 
Pernambuco                                    17 
Rio de Janeiro                                 17 
Rio Grande do Sul                          16 
São Paulo                                        22 

                           (Lage e Moraes, Atlas Histórico do Brasil) 
 

A imagem e a tabela mostram: 
a) a política de valorização do café definida no 

Convênio de Taubaté. 
b) o pacto de dominação oligárquico-industrial, 

conhecido como Política dos Governadores. 
c) a alternância das oligarquias mineira e paulista no 

controle do Congresso Federal. 
d) o predomínio dos poderosos coronéis que 

fraudavam as eleições. 
e) a hegemonia política do PRP e do PRM, 

denominada política do café com leite. 
 
63 - (FUVEST SP/2003)      

“Domesticada politicamente, reduzido seu peso político 
pela consolidação do sistema oligárquico, à cidade pôde 
ser dado o papel de cartão postal da República. Entrou-
se cheio no espírito francês da belle époque, que teve 
seu auge na primeira década do século […]. 
Mais que nunca, o mundo literário voltou-se para Paris, 
os poetas sonhavam viver em Paris e, sobretudo, morrer 
em Paris. Com poucas exceções, como o mulato Lima 
Barreto e o caboclo Euclides da Cunha, os literatos se 
dedicaram a produzir para o sorriso da elite carioca, com 
as antenas estéticas voltadas para a Europa”. 

José Murilo de Carvalho, Os bestializados. 
Levando em conta o texto: 
a) Caracterize o significado da Capital Federal (RJ) nas 

primeiras décadas da República. 
b) Por que Lima Barreto e Euclides da Cunha foram 

considerados exceções pelo autor? 
 
64 - (PUC PR/2006)     

O governo republicano apoiaria os grupos dominantes 
nos Estados, enquanto estes, em troca, apoiariam a 
política do presidente. 
Esse arranjo, concebido por Campos Sales, ficou 
conhecido como: 
a) Política dos Governadores. 
b) Encilhamento. 
c) Plano de Metas. 
d) Café-com-leite. 
e) Civilismo. 

 
65 - (UESPI/2004)     

Leia as afirmativas referentes às mudanças trazidas 
pelos primeiros anos de República no Brasil. 
 
1) A República trouxe a desmontagem das oligarquias 

regionais, inclusive no Piauí. 
2) A Constituição de 1891 não trouxe ideais 

democráticos importantes para a sociedade. 
3) O sistema eleitoral não conseguiu agilizar a 

convivência democrática que se esperava com a 
República. 

4) Não houve uma política que desse conta da 
inserção dos ex-escravos na sociedade. 

5) Apesar das mudanças, o coronelismo permaneceu 
em muitas regiões do Brasil, impedindo a 
democratização. 

 
Estão corretas apenas: 
a) 2, 3 e 4 
b) 1, 2 e 3 
c) 2, 3 e 5 
d) 3, 4 e 5 
e) 1, 4 e 5 

 
66 - (UESPI/2004)     

O governo de Campos Sales procurou estabelecer 
pactos políticos para facilitar a administração e superar 
as possibilidades de aprofundamento das crises 
econômica e social.  
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A conhecida política dos governadores por ele 
desenvolvida: 
a) ajudou substancialmente aos Estados mais 

desfavorecidos politicamente, inclusive, o Piauí, 
que passou a ter mais representatividade. 

b) desfez o poder que os coronéis tinham, ajudando 
na reformulação política dos Estados do Nordeste. 

c) fortaleceu a centralização política, consolidando 
mais ainda as forças políticas das elites governantes 
e do presidente da república. 

d) trouxe expectativas positivas com relação à 
modernização das elites e as reformas sociais. 

e) favoreceu os investimentos nos Estados mais 
pobres, provocando reação de São Paulo e Minas 
Gerais, que se sentiram prejudicados. 

 
67 - (UFRJ/2004)      

“O coronel é o homem que comanda a política nacional, 
porque ele é quem elege os homens que a fazem. Sem 
ele, ninguém é eleito […] Em verdade, o coronel é o 
homem que resolve os casos sem solução. É ele quem 
atende o cidadão que bate à sua porta às três horas da 
madrugada, porque não tem recursos […] Ele se levanta 
e vai procurar um médico, que o atende porque é seu 
amigo e leva a pessoa para a Santa Casa ou ao hospital 
[…] Todo mundo pensa que o sujeito vai para o curral 
eleitoral […] Todo mundo pensa que o sujeito vai para o 
curral eleitoral à força. Não, ele vai porque quer.” 

Fonte: J.B.L. de Andrada, “Coronelé quem comanda a 
política nacional”,  Apud NEVES, M. de S. e HEIZER, A.  
A ordem é o progresso. S. P., Atual, 1991, p. 71 
 
Na Primeira República (1889–1930); o coronelismo 
aparece como uma característica marcante da vida 
política nacional. No texto acima, um membro das elites 
locais explica o que vem a ser o coronel, procurando 
justificar as relações de dependência que se criavam em 
torno dele. 
a) Explique o papel dos currais eleitorais na 

sustentação política da República Velha. 
b) Identifique dois movimentos sociais surgidos na 

Primeira República que se apresentavam como 
alternativas às estruturas políticas vigentes. 

 
68 - (PAES MG/2004)     

O objetivo da Comissão Verificadora, criada por Campos 
Sales, na Primeira República (1889-1930), era 
a) efetivar e garantir a “Política de Salvações”, nos 

estados periféricos do Sul e do Centro-Oeste. 
b) fortalecer os poderes Legislativo e Judiciário, 

mediante a confirmação dos seus integrantes em 
seus cargos pelo poder Executivo. 

c) enfraquecer a oposição ao poder executivo 
estadual e federal, impedindo a chegada da 
oposição ao poder. 

d) facilitar a ascensão dos grupos médios e classes 
populares, graças à confirmação dos seus 
candidatos ao legislativo estadual e federal.  

 

69 - (UEPG PR/2005)     
"[...] do ponto de vista político o período da chamada 
República Velha caracterizou-se pelo predomínio 
inconteste dos grupos agrários, sob a hegemonia dos 
cafeicultores paulistas. Artífices do regime republicano 
em sua crítica à centralização monárquica, acabariam 
por implantar, na prática, um regime político coerente 
com seus desígnios, consubstanciado na federação e 
baseado na maximização do poder das oligarquias 
estaduais, viabilizada a partir do coronelismo. 
Respaldado doutrinariamente nos pressupostos do 
liberalismo clássico, o processo de construção do Estado 
republicano teria como um de seus pontos nodais o 
aperfeiçoamento de mecanismos que garantissem a 
simultaneidade entre a ampliação formal da 
participação política [...] e a exclusão real dos setores 
subalternos, aos quais não interessava incorporar à 
cidadania [...]. Democracia e liberalismo excludente: eis 
o que resume o espírito do regime político em vigor no 
Brasil entre 1889 e 1930."  
Sonia Regina Mendonça, In: LINHARES, M. J. História 
Geral do Brasil, Rio de Janeiro: Campus, 1990, p. 229. 

 
A partir do texto, assinale o que for correto. 
01. A República Velha caracterizou-se pelo poderio de 

grupos agrários, principalmente dos cafeicultores 
paulistas. 

02. A ampliação formal da participação política 
acontecia com a adoção do sufrágio universal 
implantado sem restrições. 

04. A federação sintetizava a articulação entre o poder 
central e as oligarquias estaduais. 

08. Nesse período, na sociedade brasileira, os 
princípios democráticos e liberais foram 
plenamente atingidos. 

16. Apesar do poder dos coronéis, a constituição de 
1891 impedia o exercício da autonomia financeira 
aos estados. 

 
70 - (UFRRJ/2005)     

Ao compararmos a política econômica do Estado Novo 
(1937/45) com a política dominante na República Velha 
(1889/1930), observamos que: 
a) os dois períodos apresentaram grande expansão da 

agro-manufatura açucareira e da lavoura cafeeira, 
com o objetivo de atender ao crescente mercado 
asiático; 

b) na República Velha verificou-se, apesar da crise dos 
anos 20, o grande desenvolvimento da indústria de 
base, enquanto o Estado Novo priorizou a lavoura, 
em detrimento do investimento industrial; 

c) o Estado Novo promoveu a interiorização da 
economia, ocupando o cerrado central, em 
oposição à política essencialmente litorânea da 
República Velha; 

d) durante o Estado Novo constatou-se uma forte 
intervenção do Estado na economia, contrapondo-
se ao modelo liberal, em que predominavam os 
interesses dos cafeicultores da República Velha; 
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e) grandes contingentes de mão-de-obra foram 
deslocados pelo Estado, nos dois períodos, para 
atender à demanda de mão-de-obra nas áreas de 
fronteira, no norte e no sul, onde crescia o 
extrativismo vegetal. 

 
71 - (PUC MG/2005)     

Durante a República Velha (1889-1930), surgiu a figura 
política do coronel, sendo essa denominação dada aos: 
a) grandes proprietários de terras, nome originado 

dos títulos de coronel de milícias e da guarda 
nacional dos períodos colonial e imperial-
republicano, respectivamente. 

b) militares de carreira, os quais passaram a ter grande 
peso político nos governos republicanos a partir do 
Marechal Deodoro da Fonseca. 

c) intelectuais e profissionais liberais, que passaram a 
ter grande peso político ao divulgarem a ideologia 
republicana. 

d) chefes políticos locais, que dividiam seus lucros e 
poderes com seus empregados e agregados através 
do sistema de parceria. 

 
72 - (UEPB/2006)     

Considere a afirmação abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 
“Nos municípios, sede do poder local, a autoridade do 
“coronel” se afirma na liderança efetiva por ele exercida 
como chefe político, na sua capacidade de “arrebanhar” 
e 
manter o eleitorado de “cabresto”. A atuação do 
“coronel” 
é permanente e abrange diversos serviços de 
assistência, 
executados como favores que acarretam a penhora do 
voto. 
A maior ou menor capacidade de fazer favores (dar 
emprego, 
ceder terras, proteção policial, -assistência médica, 
remédios, etc.) e aplicar atos de violência sempre que 
julgar 
necessário e ficar impune, determina o grau de prestígio 
do 
“coronel”.  
(Eliete de Queiroz Gurjão, 1999, p. 78). 
 
A afirmação faz referência, especificamente: 
a) à integração da elite rural ao poder monárquico na 

condição de comandantes da recém-criada Guarda 
Nacional. 

b) à afirmação da dominação dos grupos que 
comandavam a política local, pela implantação do 
federalismo republicano. 

c) às lutas constantes entre famílias, marcadas pela 
corrupção e violência. 

d) ao falseamento de votos no processo eleitoral, uma 
vez que a legislação permitia aos coronéis exercer o 
controle sobre as eleições. 

e) ao esquema de dominação que beneficiava os 
grupos familiares que disputavam entre si o 
controle da política em cada município. 

 
73 - (UFC CE/2006)     

A  imprensa  é  identificada  como  o  meio  de  
comunicação  mais  importante  do  Brasil,  na  Primeira 
República, porque:  
 
I.  o  regime  republicano  assegurava  a  liberdade  de  

imprensa,  sendo  vetada  qualquer  ação  repressiva 
contra os periódicos e as redações.  

II.  muitos periódicos  tinham caráter político, como a 
“grande  imprensa”, ligada aos grupos oligárquicos 
no poder, e diversos jornais anarquistas, 
sindicalistas e socialistas.  

III.  a  queda  nos  índices  de  analfabetismo,  a  partir  
do  regime  republicano,  permitiu  que  os  
periódicos  atingissem um público nas mesmas 
proporções que a televisão nos dias atuais.  

 
Com respeito às três assertivas, é correto afirmar que 
somente:  
a)  I e II são verdadeiras.  
b)  I e III são verdadeiras.  
c)  II e III são verdadeiras.  
d)  I é verdadeira.   
e)  II é verdadeira.  

 
74 - (UFRJ/2006)     

Os governos da Primeira República (1889-1930) 
atuaram de diversos modos para integrar territórios e 
indivíduos ao Brasil. Entre muitas medidas, foi criado o 
Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 
Trabalhadores Nacionais, o qual abrangia – além da 
proteção aos aborígines – a mão-de-obra rural não 
estrangeira (os trabalhadores brasileiros, muitos deles 
descendentes de escravos). Mais tarde, esse órgão 
passou a ser conhecido apenas como SPI, dedicado 
exclusivamente à questão indígena. 
 

 
a) Identifique uma ação do governo brasileiro que 
tenha contribuído para ampliar fisicamente o território 
nacional. 
b) Cite uma das dificuldades, encontradas à época 

pelo governo, para integrar os povos indígenas à 
nação brasileira. 

 
75 - (UFRR/2006)     

Podemos afirmar corretamente sobre a República Velha 
(1889-1930). 
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a) Sua primeira fase (1889-1891) ficou conhecida 
como a “República da Espada”. 

b) A Constituição de 1891 estabelecia que o 
presidente e o vice seriam eleitos pelo voto 
indireto. 

c) Teve como primeiro presidente o civil Campos 
Sales, responsável pela criação da política do café 
com leite. 

d) Foi no governo de Prudente Moraes que houve 
aplicação do “funling lean” (suspensão do 
pagamento dos juros da dívida externa por três 
anos e do Capital por treze anos). 

e) Foi na gestão de Afonso Pena que ocorreu a 
“Revolta da Chibata” e a “Revolta de Canudos”. 

 
76 - (UNESP SP/2006)     

Observe a charge. 

 
A ilustração refere-se 
a) ao alto grau de abstenção dos eleitores na Primeira 

República, o que facilitava a ação de políticos 
ilustrados. 

b) à prática dos grupos oligárquicos, que controlavam 
de perto o voto de seus dependentes e agregados. 

c) ao elevado índice de analfabetismo no campo, o 
que favorecia a distribuição de cédulas eleitorais 
falsas. 

d) à alternância no poder federal, graças ao controle 
dos votos, de políticos populares dos diversos 
Estados brasileiros. 

e) ao controle do governo central sobre os 
governadores, que se valia do estado de sítio no 
período eleitoral. 

 
77 - (UFAM/2006)     

Ao longo da República Velha os conflitos sociais 
tenderam a ser tratados como “caso de polícia”. Sobre 
o movimento operário que se desenvolveu neste 
período é incorreto afirmar que: 
a) Recebeu importante contribuição de imigrantes 

europeus, muitos dos quais haviam tido contato 
com o ideário socialista e anarquista em franca 
expansão na Europa, desde meados do século XIX; 

b) Evoluiu a partir dos primeiros Sindicatos criados no 
século XIX, radicalizando suas ações através das 
Associações de Socorro Mútuo e das Sociedades 
Beneficentes; 

c) Foi extremamente diversificado e influenciado por 
uma multiplicidade de tendências políticas que iam 
do reformismo ao socialismo revolucionário; 

d) O ideário anarquista foi largamente difundido, 
principalmente pela ação da Confederação 
Operária Brasileira (COB), criada em 1908; 

e) A criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922 
foi responsável pelo avanço do ideário socialista e a 
conseqüente retração da influência anarquista 
entre os operários do país. 

 
78 - (UNIRIO RJ/2006)     

“A hegemonia dos grupos políticos oligárquicos, 
alcançada através de um processo relativamente curto - 
a federação republicana -, ajustou-se aos caprichos de 
fazendeiros e plantadores. O alijamento dos militares de 
tendência antioligárquica, quase todos florianistas ao 
final do governo de Prudente de Moraes, permitiu que 
prosperasse uma política francamente favorável aos 
acordos de cúpula, característicos da cultura política das 
elites dominantes.”  

(PENNA, Lincoln. República Brasileira. RJ: Nova Fronteira, 
1999, p. 87.) 
 

Durante a República Velha (1889-1930), o poder 
exercido pelas oligarquias, destacadamente àquelas das 
regiões produtoras de café, fortaleceu seus interesses 
políticos e econômicos frente aos demais grupos sociais. 
Através do controle da estrutura política e 
representativa republicana tais oligarquias instituíram 
práticas que permitiram sua manutenção nos diversos 
níveis do poder ao longo deste período. 
a) Cite um mecanismo do domínio oligárquico no 

âmbito federal ou estadual. 
b) Explique seu funcionamento. 

 
79 - (UNIRIO RJ/2006)     

“O termo Coronel origina-se de patente da Guarda 
Nacional concedida ou comprada pelos grandes 
fazendeiros, comerciantes e industriais locais, 
espalhando-se a instituição praticamente por todos os 
municípios. O uniforme e as insígnias tornam-se 
símbolos representativos de privilégios legais. O 
significado hierárquico define o mandonismo político, 
reflexo natural das estruturas existentes. A fragilidade 
dos poderes centrais estaduais e federais permite a 
formação de lideranças dos mais aptos e poderosos. É 
verdade que elas representam a continuidade de um 
exorbitante poder privado, num regime em que suas 
vontades e obrigações são leis. Contudo, para chegar a 
estas condições não existe só o simples ato de vontade 
arbitrária. Mesmo os que tinham grandes defeitos 
precisavam ter também grandes qualidades.” 

(CARONE, Edgard. A República Velha I. Instituições e Classes 
Sociais, 1889 1930. RJ: Bertrand Brasil, 1988, p. 252 
253.) 

 
O fenômeno do coronelismo marcou as relações 
políticas e sócio-econômicas em diversas regiões do 
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Brasil durante a República Velha. O coronelismo 
constituiu uma importante força política que expressou 
os interesses dos grupos oligárquicos ligados, 
principalmente, à produção do café. 

 
Relacione o coronelismo com uma manifestação de 
poder político exercido pelas oligarquias durante a 
República Velha. 

 
80 - (UERJ/2005)     

 
 

Pode-se relacionar a charge acima à seguinte ação 
econômica empreendida na República Velha: 
a) compra de excedentes dos cafeicultores pelo 

governo federal 
b) concessão de moratória a fazendeiros para 

cancelamento das dívidas 
c) limitação do crédito à expansão cafeeira 

decorrente do encilhamento 
d) desvalorização do café pela troca de favores entre 

os governos estaduais e o federal 
 
81 - (EFOA MG/2006)     

O regime republicano implantado em 1889 teve como 
uma de suas características iniciais mais marcantes a 
instabilidade política. Intensa turbulência econômica, 
social e política marcaria os mandatos dos presidentes 
Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Prudente de 
Morais. Sobre este período é INCORRETO afirmar: 
a) A rebelião de Canudos, nos sertões da Bahia, que 

resistiria a três operações militares de larga escala, 
foi resultado de uma conspiração monarquista 
apoiada e financiada pelo ex-Imperador, mas 
fracassou em seu objetivo de derrubar a República. 

b) Uma profunda crise econômica se instalou no início 
da República, após o episódio de quebras e 
falências, denominado de “encilhamento”, em 
função de uma expansão descontrolada do crédito 
e das emissões monetárias. 

c) O golpe de Estado que colocou fim à monarquia foi 
articulado por uma coalizão de forças 
extremamente heterogêneas do ponto de vista 
social e ideológico de militares e civis, o que tornava 
difícil a consolidação do novo regime. 

d) A Revolta da Armada e a Revolução Federalista no 
Rio Grande do Sul sinalizavam a ausência de 
consenso entre elites militares e civis quanto aos 
contornos do projeto republicano, mas foram 

duramente reprimidas durante o governo de 
Floriano Peixoto. 

e) A tentativa de assassinato do presidente Prudente 
de Morais por simpatizantes do jacobinismo 
florianista indicava a gravidade da radicalização e 
instabilidade políticas que afetaram a capital 
federal em fins do século XIX. 

 
82 - (EFOA MG/2006)     

Durante a década de 1920, uma série de processos 
sociais e movimentos políticos começam a colocar em 
questão a ordem oligárquica estruturada a partir do 
domínio de São Paulo e Minas Gerais e da política 
coronelista. Cite DOIS elementos desta conjuntura que 
indicam a crise da ordem oligárquica. 
a) 
b) 

 
83 - (UEG GO/2006)     

Os anos iniciais da República foram marcados por 
rupturas e continuidades que vão além da mudança de 
regime político. Sobre esse período, é CORRETO afirmar: 
a) A passagem do regime imperial para o regime 

republicano transformou o panorama político das 
províncias através do processo de centralização, 
observado na política do “encilhamento”. 

b) Como no restante do país, a mudança de regime em 
Goiás provocou a ascensão de novos grupos sociais 
que vinham-se organizando sob as bandeiras do 
abolicionismo e do republicanismo. 

c) A dicotomia entre o Brasil litorâneo e o Brasil 
sertanejo é explícita: em oposição à modernidade 
do Rio de Janeiro, misticismo, banditismo e pobreza 
caracterizam o interior do país. 

d) O predomínio dos grupos urbanos, oriundos do 
comércio e da indústria, possibilitando uma maior 
representatividade das camadas populares, é uma 
realidade, como se observa já no governo de 
Campos Sales. 

 
84 - (UNESP SP/2006)     

Cabia agora definir, de uma vez por todas, a repartição 
dos poderes na República: o que caberia ao executivo 
federal, ao estadual, às instituições legislativas, ao 
município e aos coronéis. Já havia o texto constitucional, 
mas à estrutura político-jurídica estavam subjacentes, 
ainda, os resquícios do patrimonialismo. 
Campos Salles (1898-1902) sacramentou o pacto do 
poder pela aplicação da “Política dos Governadores” (...) 

(Maria de Lourdes Moraes Janotti, 
O coronelismo: uma política de compromisso.) 

a) Caracterize o fenômeno do coronelismo. 
b) No que consistia a “Política dos Governadores”? 

 
85 - (FGV/2007)     
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(Storni, Careta, ano 18, n. 897, 29 de agosto de 1905) 
 

A charge acima apresenta uma das práticas políticas que 
caracterizaram o governo republicano no Brasil, entre 
1889 e 1930. Assinale a opção que a identifica 
corretamente. 
a) política dos governadores 
b) política de valorização do café 
c) coronelismo 
d) política do café-com-leite 
e) voto de cabresto 

 
86 - (FURG RS/2007)    

“Cabo de enxada engrossa as mãos – o laço de couro 
cru, machado e foice também. Caneta e lápis são 
ferramentas muito delicadas. A lida é outra: labuta 
pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais (...) Ler o 
quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso: a eleição vem 
aí, e o alistamento rende a estima do patrão, a gente 
vira pessoa.” 

(Mário Palmério – Vila dos Confins. Rio de Janeiro: Editora 
José Olympio.) 

 
A partir da leitura do texto acima, podemos afirmar que 
na República Velha: 
a) a ampliação do poder político dos grandes 

proprietários era a forma de fortalecer a 
organização dos trabalhadores rurais. 

b) a campanha eleitoral visava a atingir os 
trabalhadores urbanos. 

c) o predomínio oligárquico pode ser representado 
pela troca de favores. 

d) os coronéis, em época de eleição, preocupados com 
o analfabetismo, estimulavam a melhoria da 
educação. 

e) o período eleitoral era o único momento em que os 
chefes locais dispensavam os trabalhadores do 
trabalho árduo para garantirlhes o direito de 
cidadania. 

 
87 - (UEPB/2007)    

Sobre a estrutura política e ideológica da República, 
formada no Brasil a partir da proclamação de 1889, 

assinale V para as proposições Verdadeiras e F para as 
Falsas. 
(   ) O projeto republicano jacobino, defendido por 

setores da baixa classe média e por ex-escravos, 
exigia a participação popular na administração 
pública. Mesmo contrário aos interesses dos 
cafeicultores, ele foi o responsável direto pela 
Proclamação da República em 15 de novembro de 
1889. 

(   ) O ideário republicano propunha um governo forte 
e centralizador formatado em uma verdadeira 
ditadura republicana, onde a livre manifestação dos 
indivíduos não poderia servir de motivação para o 
estabelecimento de direitos. 

(   ) A base ideológica do projeto republicano era 
fundada na defesa do progresso calcado em um 
espírito ordeiro e antirevolucionário, no qual o 
Estado teria papel preponderante de zelar pela 
proteção dos cidadãos e de garantir seus direitos. 

(   ) A proclamação da República foi impulsionada pela 
aliança entre os cafeicultores paulistas e o alto 
comando do Exército, que resolveram unir forças 
contra o inimigo comum – o Império –, mesmo 
tendo idéias distintas sobre a República a ser 
instalada. 

Marque a alternativa correta: 
a) FVVV 
b) VVVF 
c) VFVF 
d) FVFV 
e) FVVF 

 
88 - (UFAM/2007)    

Qual dos eventos políticos abaixo não pode ser 
associado ao período da República Velha: 
a) A Revolta da Vacina 
b) O Massacre de Canudos 
c) A Intentona Comunista 
d) A Guerra do Contestado 
e) A Revolta da Chibata 

 
89 - (UFF RJ/2007)    

“O coronelismo é um sistema político, uma complexa 
rede de relações que vai desde o coronel até o 
presidente da República, envolvendo compromissos 
recíprocos. O coronelismo, além disso, é datado 
historicamente. Na visão de Vitor Nunes Leal ele surge 
na confluência de um fato político com uma conjuntura 
econômica. 
O fato político é o federalismo implantado na República 
(...) A conjuntura econômica era a decadência 
econômica dos fazendeiros”  
(Adaptado de CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, 
coronelismo 

e clientelismo: uma discussão conceitual. In: ______. Pontos 
e Bordados. Belo 

Horizonte: UFMG, 1998, p.131-32). 
Com base no texto acima: 
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a) indique o período da História do Brasil em que o 
Coronelismo teve o seu auge; 

b) levando-se em conta as transformações políticas 
verificadas no Brasil, sobretudo após a implantação 
da ditadura do Estado Novo em 1937, compare os 
regimes políticos baseados no Coronelismo e no 
Autoritarismo. 

 
90 - (UFRN/2007)    

Ao longo de toda a Primeira República, o Estado 
brasileiro foi governado a partir de alianças oligárquicas 
conservadoras. A Política do Café-com-leite e a Política 
dos Governadores têm sido vistas pela historiografia 
como expressões dessas alianças. 
Explique em que consistia a Política do Café-com-leite e 
a Política dos Governadores. 

 
91 - (UNIMONTES MG/2007)    

Comparando-se as estruturas político-administrativa e 
de poder, vigentes durante o Império e a República 
Velha, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. O principal grupo social de sustentação do poder no 

Império era representado por pequenos e médios 
proprietários rurais, enquanto, na República Velha, 
o governo se apoiou na classe média urbana. 

II. As eleições no Império eram indiretas e censitárias, 
enquanto, na República Velha, eram diretas, com 
voto a descoberto para maiores de 21 anos. 

III. No Império, a religião católica era a religião do 
Estado e, em função disso, o clero secular atuava de 
modo semelhante aos funcionários do governo, 
enquanto, na República, o Estado se tornou laico. 

IV. No Império, predominou a descentralização política 
das províncias, enquanto, na República Velha, o 
sistema federativo impôs uma ampla centralização. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
a) II e III, apenas. 
b) III e IV, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 

 
92 - (UFOP MG/2007)    

“(...) resultado da superposição de formas 
desenvolvidas do regime representativo a uma 
estrutura econômica e social inadequada. Não é, pois, 
mera sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia 
constituiu fenômeno típico de nossa história colonial. É 
antes uma forma peculiar de manifestação do poder 
privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os 
resíduos do nosso antigo e exorbitante poder privado 
têm conseguido coexistir com um regime político de 
extensa base representativa”. 
“(...) é sobretudo um compromisso, uma troca de 
proveitos entre o poder público, progressivamente 
fortalecido, e a decadente influência social dos chefes 
locais, notadamente dos senhores de terras”. 

 

Os trechos acima reproduzidos, escritos por Vítor Nunes 
Leal em 1949, pretendem caracterizar um fenômeno 
sociopolítico característico da Primeira República (1889-
1930) no Brasil, resultado das desigualdades sociais, das 
dificuldades dos cidadãos em efetivar seus direitos e da 
inexistência de serviços assistenciais do Estado. 
Responda: 
a) Qual é o termo comumente utilizado para designar 

o fenômeno sociopolítico acima mencionado? 
b) Quais são as principais características do sistema 

eleitoral controlado pelos chefes políticos locais na 
Primeira República? 

 
93 - (FFFCMPA RS/2007)    

“A rarefação do poder público em nosso país contribuiu 
muito para preservar a ascendência dos ‘coronéis’, já 
que, por esse motivo, estão em condições de exercer, 

extraoficialmente, grande número de funções do 
Estado em relação aos seus dependentes”. 

(Victor Nunes Leal. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: 

AlfaÔmega, 1975, p.42). 
 

Sobre o voto e a participação política na Primeira 
República, assinale a alternativa correta. 
a) Com a proclamação da República em 1889, o voto 

deixou de ser visto como uma moeda de troca pela 
população, a qual passou a participar mais 
ativamente da vida política do país exercendo a 
cidadania. 

b) A Constituição de 1891 garantia o amplo direito de 
voto a todos os brasileiros maiores de 21 anos, 
inclusive aos analfabetos. 

c) Com a federalização do Brasil, os latifundiários 
perderam seu espaço político para a classe média 
urbana, a qual era composta majoritariamente por 
profissionais liberais. 

d) O coronelismo pode ser definido como um conjunto 
de práticas políticas caracterizadas pela base 
familiar e rural, pelo voto de cabresto e pelo 
fisiologismo. 

e) A continuidade do sistema oligárquico na primeira 
república engendrou um processo político marcado 
pela democratização, na medida em que diferentes 
grupos e partidos políticos se revezavam no poder. 

 
94 - (Mackenzie SP/2007)    

(...) A pergunta “Quem é você?” recebia 
invariavelmente a resposta: “Sou gente do coronel 
Fulano”. Essa maneira de redargüir dava imediatamente 
a quem ouvia as coordenadas necessárias para 
conhecer o lugar socioeconômico do interlocutor, além 
de sua posição política. 

Maria I. P. de Queiroz – História Geral da 
Civilização Brasileira 
 

O fenômeno sociopolítico, a que se alude no fragmento 
acima e que alcançou seu maior vigor nas primeiras 
décadas do Brasil republicano, pode ser entendido 
como 
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a) a expressão do poder político dos empresários 
industriais, que, embora formassem uma classe 
numericamente pequena, experimentavam desde 
o Império um significativo crescimento de sua 
importância econômica. 

b) o resultado da militarização das instituições 
políticas brasileiras em virtude de a liderança do 
movimento republicano ter sido exercida por 
militares, como Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto. 

c) uma reação dos líderes políticos nos Estados à 
instituição do voto secreto pela Constituição de 
1891, inovação que reduziu drasticamente o poder 
dos grandes proprietários rurais. 

d) uma forma de clientelismo em que chefes políticos 
locais (geralmente proprietários rurais), dominando 
grupos de eleitores e lançando mão 
sistematicamente da fraude eleitoral, sustentavam 
o poder das oligarquias no plano estadual e, 
indiretamente, no federal. 

e) a conseqüência da ascensão social – por meio das 
escolas militares – de membros das classes médias 
urbanas, formando uma oficialidade coesa de 
tenentes, capitães, majores e coronéis. 

 
95 - (PUC RS/2007)    

Considere as afirmativas sobre a República Velha 
(Oligárquica). 

 
I. A consolidação da República Oligárquica do Brasil 

foi completada com a sucessão de Prudente de 
Morais por Getúlio Vargas. 

II. Para harmonizar os poderes Executivo e Legislativo, 
Campos Sales concebeu um arranjo político 
conhecido como “política dos governadores”. 

III. Nos primeiros anos da República Oligárquica, a crise 
brasileira, no plano financeiro, era grave, 
provocando a negociação da dívida brasileira 
(funding loan). 

IV. A República Oligárquica concretizou o ideal 
positivista, isto é, a diminuição da autonomia dos 
estados da federação. 

 
Estão corretas apenas 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) I, II e III. 

 
96 - (UECE/2007)    

“Havia no Brasil pelo menos três correntes que 
disputavam a definição da natureza do novo regime: 
o liberalismo à americana, o jacobinismo à francesa e o 
positivismo de Augusto Conte, defendido por Benjamin 
Constant. As três correntes combateram-se 
intensamente nos anos iniciais da República até a vitória 
de uma delas”. 

Fonte: CARVALHO, José Murilo. A Formação das 

Almas – O imaginário da República no Brasil. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1990, pp. 9-11. 

A corrente vencedora foi: 
a) A corrente Positivista de Benjamin Constant. 
b) A corrente Liberal Americana. 
c) A corrente Jacobina Francesa. 
d) Um misto das correntes Positivista e Jacobina. 

 
97 - (UFCG PB/2007)    

No início do século XX, o saber médico-higienista 
ganhou visibilidade no Brasil decorrente de uma série de 
fatores políticos e sócio-culturais, EXCETO: 
a) a vacina obrigatória, instituída pelo médico Osvaldo 

Cruz durante o governo de Rodrigues Alves. 
b) a criação das Brigadas Mata-mosquitos, 

funcionários do Serviço Sanitário que combatiam os 
mosquitos transmissores da febre amarela. 

c) a quebra de barreiras profissionais entre médicos, 
enfermeiras, parteiras, farmacêuticos e charlatães. 

d) o crescimento, embora incipiente, do número de 
faculdades de medicina e de médicos no país. 

e) a sintonia de alguns presidentes de Estado com as 
reformas sanitárias urbanas e a limpeza do corpo 
social. 

 
98 - (UFSM RS/2007)    

Com a desestruturação da ordem escravista em 1888, 
deixou de existir a instituição que definia o lugar de cada 
um na sociedade brasileira. A 1ª República, a partir de 
1889, adota pra´ticas políticas que provocam reações 
dos setores sociais populares, que passam a defender 
seus direitos, utilizando as estratégias a seguir, EXCETO 
a) movimentos operário, que se mobilizava em greves 

e outras ações, contra as longas jornadas de 
trabalho, habitações precárias e ausência de 
políticas sociais. 

b) atuação das camadas sociais populares, como na 
cidade do Rio de Janeiro, que desenvolviam 
atividades culturais como o futebol e o samba. 

c) oposição de parcela significativa da população 
carioca à vacinação obrigatória, à nomeação de um 
interventor estadual e à nacionalização do 
petróleo. 

d) resistência de populares às reformas urbanas do 
governo municipal carioca que pretendia expulsar 
do centro da cidade as “classes perigosas” 
constituídas, entre outras, pelos moradores dos 
cortiçoes considerados insalubres pelas 
autoridades públicas. 

e) revolta de marinheiros que pedia o fim dos castigos 
físicos, melhoria nos vencimentos e nas condições 
higiênicas e de alimentação existentes nos navios. 

 
99 - (UNIFOR CE/2007)    

Reflita sobre a charge. 
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(Carlos Eduardo Novaes e César Lobo. História do Brasil para 
principiantes. São Paulo: Ática, 1998. p. 209) 
 

A charge ilustra aspectos da política econômica adotada 
no Brasil, durante a Primeira República (1889-1930). O 
chargista usa a ironia para revelar que 
a) os liberais defendem, com rigor, os princípios do 

Estado Mínimo. 
b) o Estado evita qualquer proteção dos interesses do 

setor privado. 
c) os interesses econômicos podem sobrepor-se aos 

ideais políticos. 
d) a ideologia é um meio eficaz de defesa da justiça 

social e econômica. 
e) os capitalistas podem abdicar de sua ideologia para 

manter sua coerência. 
 
100 - (UFPEL RS/2008)    

Analise o documento sobre as eleições no Brasil. 

 
K. Lixto. D. Quixote, 20/02/1918. 
 

A charge critica o sistema eleitoral no período da(o) 
a) República Velha, quando o voto era aberto e não 

havia Justiça Eleitoral. 
b) Estado Novo, quando o autoritarismo de Vargas 

manipulou o eleitorado. 
c) Segunda República, quando as eleições diretas para 

presidente, através do voto “a cabresto”, elegeram 
Vargas. 

d) República do Café-com-Leite, dominada pelas 
oligarquias paulista e mineira, que usavam o voto 
censitário para se alternarem no poder. 

e) Primeira República, quando o PSD e a UDN se 
valiam da violência e fraudes para alcançar o poder. 

f) I.R. 
 
101 - (UFRRJ/2008)    

 
Avenida Rio Branco 1905 
Foto: João Martins Torres 
 

 
Avenida Rio Branco – 1912 
Anônimo 
 

As fotos acima mostram a Avenida Central, atual Rio 
Branco, em dois momentos distintos de sua história: o 
ano de 1905, em sua inauguração, e o de 1912, quando 
foi rebatizada em homenagem ao Barão do Rio Branco, 
falecido no mesmo ano. A grande avenida, que rasgou o 
centro da cidade do Rio de Janeiro, tornou-se o símbolo 
maior de um amplo processo de reformulação urbana 
da capital da República.  
Esse processo, iniciado no começo do século XX, teve 
por objetivos principais: 
I. alterar o cotidiano da população, obrigando-a a 

fixar residência nas proximidades do centro, 
minimizando, assim, os investimentos públicos em 
transporte de massa. 

II. modernizar a cidade, a partir de padrões 
urbanísticos europeus, melhorando a imagem do 
Brasil tanto interna, quanto externamente. 

III. melhorar as condições de higiene pública com o 
intuito de combater doenças como a peste 
bubônica, a febre amarela e a varíola. 



 

 
22 

www.historiaemfoco.com.br 

1ª República - Política 

22 

IV. reorganizar o espaço de forma que o poder público 
tivesse maior controle sobre a sociedade e os 
movimentos de reivindicação popular. 

V. ratificar a posição do Rio de Janeiro de principal 
metrópole da América, tanto quanto a imagem do 
Brasil como a economia mais dinâmica do 
continente. 

 
Das sentenças acima, estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) I, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) II, III e V. 

 
102 - (UEG GO/2008)    

Acredito que, com a morte de ACM, também se vai a era 
das oligarquias e dos velhos caciques. 

ARANTES, Aldo, presidente regional do PC do B.  
Diário da Manhã. Goiânia, 21 jul. 2007. 
 

Em julho de 2007, morreu o polêmico político baiano 
Antonio Carlos Magalhães (1927-2007). Sua 
controversa, porém inegável, importância no cenário 
político nacional começou em 1964, em virtude do 
papel que desempenhou na articulação do golpe militar. 
Sobre a relação entre a política oligárquica e o período 
do Regime Militar, é INCORRETO afirmar: 
a) Diversos políticos democraticamente eleitos foram 

cassados, dando lugar a outros indicados pelos 
militares, dentre os quais o próprio ACM, no 
governo da Bahia. 

b) Em Goiás, a família Caiado, afastada do poder desde 
a Revolução de 1930, retornou ao governo através 
da eleição indireta de Leonino Caiado, em 1970. 

c) O fim da Ditadura Militar representou o fim das 
oligarquias, uma vez que as eleições diretas nos 
estados afastaram o clientelismo da política 
nacional. 

d) O apoio das oligarquias rurais ao Regime Militar 
explica-se, em parte, pelo medo da implementação 
da reforma agrária anunciada pelas Reformas de 
Base de João Goulart. 

 
103 - (UEG GO/2008)    

A peça teatral O santo e a porca, de Ariano Suassuna, 
tem como referência histórica a Primeira República – 
período caracterizado por fenômenos socioculturais 
como cangaço e fervor religioso. Analise a relação do 
governo republicano com esses fenômenos. 

 
104 - (UEMS/2008)    

Em 1889, com o advento da República no Brasil, 
assistiu–se ao surgimento de uma nova modalidade de 
regime político. Foi característica marcante do período 
entre 1889 e 1930: 
a) a divisão de poderes, na qual o povo foi agraciado 

com uma fatia dele para atender seus interesses. 

Assim, houve grandes benefícios em favor dos 
segmentos sociais mais desfavorecidos. 

b) o controle do poder político pelos novos segmentos 
empresariais do país: os comerciantes e industriais. 

c) o controle político do Estado Nacional, que se 
manteve nas mãos das oligarquias, tendo no 
comando os coronéis, produtores de café, 
especialmente os de São Paulo, que se revezavam 
no poder com os de Minas Gerais. Essa prática ficou 
conhecida como a “política do café com leite”. 

d) a velha aristocracia rural de mentalidade colonial 
escravista que continuou no poder. 

e) a grande participação política da sociedade como 
um todo, que interferiu decisivamente em muitos 
debates políticos travados na época. 

 
105 - (UFGD MS/2008)    

Com relação ao período da história brasileira conhecido 
como República Velha, é CORRETO afirmar o seguinte: 
a) Em Mato Grosso, devido ao isolamento em que se 

encontrava esse estado em relação ao restante do 
país, não se verificou o fenômeno conhecido como 
coronelismo. 

b) No estado de Mato Grosso, as práticas políticas, 
embora tipicamente coronelistas, apresentavam 
caráter essencialmente pacífico, sem o constante 
recurso à violência e às lutas armadas, como era 
comum em outros estados brasileiros. 

c) Na porção norte de Mato Grosso as lutas políticas 
eram caracterizadas pelos freqüentes conflitos 
armados, enquanto na porção meridional, devido à 
grande influência exercida pela Companhia Mate 
Laranjeira, os embates políticos transcorriam 
dentro dos limites das práticas eleitorais, sem o 
recurso à violência. 

d) Em Mato Grosso, o fenômeno do coronelismo 
ocorreu de modo similar ao de muitos outros 
estados brasileiros, sendo caracterizado pelo 
clientelismo, pelas fraudes eleitorais e pelo 
constante uso da violência armada contra 
adversários políticos. 

e) Em Mato Grosso, o fenômeno conhecido como 
coronelismo ocorreu apenas na primeira década do 
regime republicano, uma vez que, nos anos 
subseqüentes, os novos migrantes que chegaram 
ao estado promoveram uma renovação das práticas 
políticas, no sentido do respeito à vontade dos 
eleitores e da recusa à utilização da violência como 
forma de alcançar o poder. 

 
106 - (UFV MG/2008)    

Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE o 
fenômeno político latino-americano oitocentista do 
caudilhismo: 
 
a) Liderança política local personalista que se 

sustentava em laços pessoais de submissão. 
b) Exercício nacional e centralizado do poder por 

governantes escolhidos por meio de eleições. 
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c) Movimento político baseado na existência de 
partidos nacionais mobilizadores de massa. 

d) Governos militares fortes e repressivos apoiados 
por tropas norte-americanas e européias. 

 
107 - (UNIMONTES MG/2008)    

A simulação eleitoral nos Estados não bastava, pois 
havia ainda o reconhecimento nas Câmaras, onde uma 
maioria audaz e desavergonhada podia tudo fazer e 
desfazer com o monte de atas falsas que chegavam. De 
forma que todo o trabalho dos feudatários estaduais 
estava em ter sempre ao seu lado essa maioria, para que 
os descontentes de todos os matizes não se servissem 
deles para alcançarem os postos de governo. (...) Se 
houvesse algum chefe estadual recalcitrante, a entrada 
do seu representante no Senado seria cortada; e, como 
todos queriam essa entrada, faziam os seus homens na 
Câmara obedecer aos ditames dos chefes coligados. 

(Lima Barreto. In: http://pt.wikisource. 
org/wiki/AventurasdoDrBogoloff/IV) 
 

Com base no texto de Lima Barreto e nos seus 
conhecimentos históricos, pode-se afirmar que 
I. as eleições, na República Velha, definiam, de 

imediato, os candidatos eleitos pelo povo. 
II. a Comissão Verificadora, controlada pelo governo 

federal, podia anular a eleição de candidatos não 
alinhados aos presidentes dos Estados. 

III. a existência dos chamados currais eleitorais 
levaram os coronéis a desempenharem papel 
decisivo no cenário político da Primeira República. 

IV. o coronelismo derivava da não-correspondência 
real entre o sistema eleitoral e representativo com 
as condições sociais e econômicas predominantes 
no país. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
a) I e III, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 

 
108 - (FUVEST SP/2009)      

Em um balanço sobre a Primeira República no Brasil, 
Júlio de Mesquita Filho escreveu: 
“... a política se orienta não mais pela vontade popular 
livremente manifesta, mas pelos caprichos de um 
número limitado de indivíduos sob cuja proteção se 
acolhem todos quantos pretendem um lugar nas 
assembléias estaduais e federais”. 
A crise nacional, 1925. 
De acordo com o texto, o autor 

 
a) critica a autonomia excessiva do poder legislativo. 
b) propõe limites ao federalismo. 
c) defende o regime parlamentarista. 
d) critica o poder oligárquico. 
e) defende a supremacia política do sul do país. 

 

109 - (UEM PR/2009)     
Em 1964, os militares, com o apoio de setores da 
sociedade civil, impuseram ao Brasil, por meio de um 
golpe de Estado, uma ditadura que persistiu por 21 
anos. 
Sobre esse período da história do Brasil, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. Em 1965, por meio do Ato Institucional 2 (AI-2), os 

partidos políticos existentes foram extintos, sendo 
criados em seu lugar a Arena – Aliança Libertadora 
Nacional e o MDB – Movimento Democrático 
Brasileiro. 

02. Ao longo do chamado “milagre econômico”, o Brasil 
viveu um grande crescimento econômico e uma 
modernização dos meios de comunicação e de 
transporte. 

04. No auge da ditadura, após a decretação do AI-5, em 
janeiro de 1970, conviveram no Brasil uma ampla 
liberdade de imprensa e uma grande repressão 
política. 

08. Em 1972, militantes do Partido Comunista do Brasil  
(PC do B) concentraram-se na região do Araguaia, 
formando um núcleo guerrilheiro para combater a 
ditadura militar. 

16. A ditadura militar assumiu o controle efetivo do 
poder executivo, mas o Congresso Nacional 
trabalhou normalmente durante todo o período, 
não sofrendo qualquer intervenção dos militares. 

 
110 - (UFG GO/2009)     

Na primeira metade do século XX, no Brasil, as 
considerações sobre a supremacia racial do homem 
branco, desenvolvidas por intelectuais como Sílvio 
Romero, Euclides da Cunha e Nina Rodrigues, passaram 
por modificações com a 

 
a) concepção de que a população brasileira era 

mestiça, fragilizando a teoria do branqueamento. 
b) adoção de princípios eugênicos, visando à 

constituição de uma raça brasileira pura. 
c) promoção de políticas públicas inclusivas, 

extingüindo a tutela estatal dos indígenas. 
d) reafirmação da especificidade racial brasileira, 

contrastando-a com a herança africana. 
e) valorização do sertanejo, transformando o caboclo 

no símbolo da identidade nacional. 
 
111 - (UFRJ/2009)     

“A consolidação da República liberal (1889-1930) foi 
completada com a sucessão de Prudente de Morais 
(1894-1898) por outro paulista, Campos Sales (1898-
1902), que em seu governo concebeu um arranjo 
conhecido como política dos governadores”. 
Fonte: Adaptado de FAUSTO, Boris. História do Brasil. 
São Paulo: Edusp, 1995, p.258. 
Apresente duas características da chamada Política dos 
Governadores. 

 

http://pt.wikisource/
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112 - (UFRN/2009)     
Analisando a modernização da sociedade brasileira, os 
historiadores Antônio Paulo Rezende e Maria Thereza 
Didier afirmam: 
A década de 1920 foi muito importante, porque 
representou um momento significativo de reflexão 
sobre nosso passado e nossa identidade histórica. 
Apesar do autoritarismo, o povo não assistiu 
passivamente à ação de seus governantes; não se 
entregou a uma apatia desmobilizante nem se 
submeteu à vontade quase imperial dos coronéis. 

REZENDE, Antônio Paulo; DIDIER, Maria Thereza. Rumos 
 da história. São Paulo: Atual, 2005. p. 495. 
 

A partir desse fragmento textual, 
 

a) cite e explique três elementos que caracterizam o 
poder político vigente, no Brasil, na década de 
1920; 

b) cite e explique duas manifestações sociais 
contrárias ao poder político vigente ocorridas nesse 
período. 

 
113 - (FUVEST SP/2009)    

A expressão “política do café com leite” é muito 
utilizada para caracterizar a Primeira República no 
Brasil. 
Sobre essa política, descreva 

 
a) seu funcionamento; 
b) seu colapso na década de 1920. 

 
114 - (UFTM MG/2009)    

No Brasil, o passado é sempre revisitado. E com direito a 
reviver seus hábitos, mesmo os pérfidos. É o caso do 
coronelismo do ciclo agrícola, que castigava o livre 
exercício dos direitos políticos. 
Os velhos coronéis da Primeira República (1889-1930) 
consideravam os eleitores como súditos, não como 
cidadãos. 

(Gaudêncio Torquato, O Estado de S.Paulo, 03.08.2008) 
 

Na Primeira República, esse “hábito” pode ser 
relacionado à 

 
a) manipulação do eleitorado graças ao voto aberto e 

ao clientelismo entre latifundiários e dependentes. 
b) crescente militarização da sociedade e à exclusão 

dos analfabetos, maioria da população, do processo 
eleitoral. 

c) manutenção da estrutura latifundiária excludente e 
à proibição legal de os trabalhadores rurais 
participarem das eleições. 

d) supremacia do presidente sobre as demais 
autoridades e às fraudes nas votações dada a 
conivência da justiça eleitoral. 

e) extensão do direito de voto aos homens 
alfabetizados e ao amplo controle do poder central 
sobre os municípios. 

 
115 - (UNIFESP SP/2009)    

Nesse regime, (...) a verdadeira força política, que no 
apertado unitarismo do Império residia no poder 
central, deslocou-se para os Estados. A política dos 
Estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de 
harmonia entre os Estados e a União é, pois, na sua 
essência, a política nacional. É lá, na soma dessas 
unidades autônomas, que se encontra a verdadeira 
soberania da opinião. O que pensam os Estados, pensa 
a União. 

(Campos Salles. “Mensagem” (3 de maio de 1902), in 
Manifestos 

e mensagens. São Paulo: Fundap/Imprensa Oficial, 2007.) 
 

Ao defender a “política dos Estados” (ou política dos 
governadores) e associá-la às idéias de “harmonia”, 
“soma” e “soberania da opinião”, o então presidente da 
República Campos Salles defendia 

 
a) o fim da autonomia dos estados e o início de um 

período de centralização política, que caracterizou 
a República como uma ditadura. 

b) uma perspectiva de democratização para a recente 
República brasileira, impedindo que novos 
protestos políticos e armados irrompessem. 

c) a relação diplomática com os demais países sul-
americanos e se dispunha a obter alianças e 
acordos comerciais no exterior. 

d) um pacto entre o governo federal e os governos 
estaduais, que teriam autonomia econômica, mas 
assegurariam apoio político ao Presidente. 

e) o modelo político adotado como capaz de 
democratizar o Brasil e de obter, sem lutas, a 
unidade política e territorial ainda inexistente. 

 
116 - (UECE/2009)    

“Grosso modo, na primeira república, especialmente no 
nordeste, as oligarquias instituem relações de poder 
com as classes populares, através de certos elementos 
observáveis ao longo da história do Brasil”. 

Fonte: ARAÚJO, Erick Assis. Nos Labirintos 
da Cidade: Estado Novo e Cotidiano das 
Classes populares em Fortaleza. 
Fortaleza, Inesp, 2007. pp 15-18. 
 

Analise os itens a seguir, classificando como verdadeiros 
(V) os que podem ser considerados como esses 
elementos aos quais o autor se refere e como falsos (F) 
os que não podem ser considerados como tais. 

 
(  ) Laços de apadrinhamento e lealdade de 

determinados setores populares para com os 
chefes políticos. 

(  ) Troca de favores entre as oligarquias, 
compreendendo os níveis municipal, estadual e 
federal. 

(  ) O caráter singular das estruturas políticas 
brasileiras que explicitam a oposição organizada e 
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articulada dos segmentos populares em relação às 
oligarquias instituídas. 

(  ) Fraqueza política e equívoco ideológico das classes 
populares que, incapazes de pensar por si mesmas, 
apoiavam plenamente as oligarquias. 

 
Assinale a opção que apresenta a seqüência correta, de 
cima para baixo. 

 
a) VVFF 
b) VVFV 
c) VFFV 
d) FFVV 

 
117 - (UFCG PB/2009)    

“... meia dúzia de retratos, lanche, passagem. Fora a 
distribuição de máquinas de costura, empréstimos de 
vaca com cria pra quem tá carecendo de leite, casa de 
graça para morar, mula pra quem precisa de montaria. 
E depois de tudo isso, no dia da eleição, ainda tem 
matuto querendo ver direito o nome dos candidatos. 
Pode não, oxente!” 

(RIBEIRO, Marcus Venício et alii. Brasil  
Vivo. Petrópolis, Ed. Vozes, 1992.) 
 

No fragmento textual acima, o historiador Marcus 
Venício Ribeiro faz uma crítica à prática política 
brasileira identificada como: 

 
a) Política do café-com-leite, conforme ironiza na 

frase “empréstimos de vaca com cria pra quem tá 
carecendo de leite”. 

b) Indústria da Seca, em que a figura da mula é 
utilizada pelo historiador para criticar os 
fazendeiros que fazem os pobres de “burros de 
carga” no período de estiagem. 

c) Voto de cabresto, representado no texto em tom 
caricatural através dos favores políticos e do 
controle dos eleitores. 

d) Lei de Terras, que desde 1850 vem normatizando o 
acesso à terra no Brasil, prejudicando o homem do 
campo que precisa de “casa de graça para morar”. 

e) Migração, em que os nordestinos, sem conhecerem 
os candidatos do centro-sul, votam em qualquer 
um, conforme diz o autor: “no dia da eleição, ainda 
tem matuto querendo ver direito o nome dos 
candidatos”. 

 
118 - (UNCISAL AL/2008)    

O coronelismo representou uma variante de uma 
relação sociopolítica mais geral – o clientelismo – 
existente tanto no campo como nas cidades. Esse 
fenômeno existia na colônia, mas a República criou 
condições para que os chefes políticos locais 
concentrassem maior soma de poder. 

(Boris Fausto. História do Brasil. Adaptado) 
 

Analise as afirmações a seguir, procurando identificar as 
que contêm características do fenômeno descrito no 
texto. 

 
I. Os governos estaduais e federais perseguiam e 

prendiam muitos “coronéis” porque a prática de 
trocar votos por favores pessoais era 
inconstitucional. 

II. Como o voto era secreto, os “coronéis” podiam 
influenciar o eleitor, mas não tinham como reprimir 
os que desrespeitavam sua indicação e orientação 
política. 

III. Os “coronéis” forneciam votos aos chefes políticos 
do respectivo Estado, mas dependiam deles para 
proporcionar muitos dos benefícios esperados 
pelos eleitores. 

IV. Apesar de serem importantes para a sustentação da 
base do sistema oligárquico, os “coronéis” 
precisavam de outras instâncias políticas para 
manter seu poder. 

 
São corretas somente as afirmações 

 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 

 
119 - (CEFET PR/2009)    

No Brasil, com o fim do primeiro período republicano, 
sob o domínio dos militares (1894), e superadas as crises 
de transição do governo Prudente de Morais, chegara o 
momento de institucionalizar as relações entre poder 
central e governos estaduais. Até então, o país vinha 
sendo governado por oligarquias regionais solidamente 
enraizadas no coronelismo do interior, onde cada 
Estado, praticamente, constituía uma unidade 
autônoma. Empossado na presidência a 15 de 
novembro de 1898, Campos Sales deparou-se com a 
tarefa de dar uma forma política mais acabada a essa 
estrutura fragmentada, o que significou, na prática, que 
o governo central deveria respeitar as decisões dos 
partidos que mantinham o poder em cada Estado, desde 
que estes elegessem bancadas no Congresso 
absolutamente fiéis ao presidente da República. O que 
permitia aos partidos estaduais assegurar 
antecipadamente a composição das bancadas era 
justamente o controle dos coronéis sobre seu 
eleitorado, os célebres “currais eleitorais”. Neste 
esquema, o coronel controlava os votantes em sua área 
de influência. Ele obtinha votos para seu candidato em 
troca de presentes, como roupas e sapatos, ou de 
benefícios, como uma vaga num hospital ou um cargo 
público. Com base nesse entendimento, estamos 
tratando de: 
 
a) Encilhamento. 
b) Parlamentarismo às Avessas. 
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c) Dominação Oligárquica. 
d) Campanha Civilista. 
e) Política dos Governadores. 

 
120 - (FATEC SP/2009)    

Analise atentamente as informações do esquema a 
seguir. 

 
A Política dos Governadores 

 
(CAMPOS, Flavio. Oficina de História: História do Brasil. São 

Paulo: Moderna, 1999, p. 193) 
 

É possível perceber no esquema características da 
estrutura política brasileira de um período no qual 

 
a) os analfabetos passaram a ter o direito formal de 

participar das eleições, seja por meio do voto ou 
como candidatos a cargos políticos no legislativo. 

b) os deputados eleitos de oposição, ou que não 
merecessem a confiança do governo, poderiam ser 
impedidos de assumir o seu mandato parlamentar. 

c) o governo federal fechou o Congresso Nacional, 
retirando os poderes do legislativo e do judiciário, 
fortalecendo demasiadamente os poderes do 
executivo. 

c) o sistema parlamentarista vigorou por longo 
tempo, momento em que o poder político 
deslocou-se do executivo federal para o legislativo 
estadual e municipal. 

e) o Departamento de Imprensa e Propaganda 
controlou todas as atividades políticas, impedindo 
que os partidos de oposição apresentassem seus 
candidatos. 

 
121 - (PUC RS/2009)    

Considere as informações a seguir. Na República Velha 
(Oligárquica), entre 1894 e 1930, predominaram no 
poder as oligarquias cafeicultoras, que controlavam a 
política brasileira, através de mecanismos que 
limitavam a participação nas eleições. 
 
Como manobras políticas que restringiam a 

representação, aponta-se 

 
I. o Coronelismo, controle político regional exercido 

através de favorecimentos e coerção pessoais. 
II. o Voto de Cabresto, recurso violento utilizado 

contra o eleitor, em razão de o voto no Brasil ser, 
naquele momento, aberto. 

III. a Política dos Governadores, que compreendia 
cooperação e revezamento entre as forças que 
ocupavam os governos estaduais e federal. 

IV. a Política Salvacionista, que propunha a purificação 
das instituições republicanas. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
e) I, II e III.  

 
122 - (UECE/2009)    

“Como é típico de qualquer estrutura clientelista, no 
coronelismo há uma interpenetração entre o público e 
o privado”. 

FONTE: GOMES, Angela de Castro. O Populismo e as Ciências 
Sociais no Brasil: notas sobre a trajetória de um 
conceito. Rio de Janeiro: In Tempo, 1998, p. 31-58. 

 
Sobre o fenômeno político do coronelismo e seus 
desdobramentos são feitas as seguintes afirmações: 

 
I. Utiliza-se o patrimônio público para fins pessoais, 

como no caso da concessão de empregos públicos 
aos afilhados e correligionários políticos em troca 
de votos. 

II. Recorre-se ao poder e patrimônio privados para 
garantir, se necessário, o desempenho das funções 
públicas. 

III. Baseia-se no assistencialismo, um desdobramento 
do coronelismo, em que todo o sistema eleitoral é 
oficialmente financiado pelos coronéis ainda em 
nossos dias. 

 
Está correto o que se afirma 
 
a) em I, II e III. 
b) apenas em I e II. 
c) apenas em III. 
d) apenas em I e III. 

 
123 - (UFABC/2009)    

Os bondes elétricos começaram a chegar em 1892, 
também pelo Rio de Janeiro, e mudaram radicalmente 
o cotidiano urbano. Poucas foram as capitais que não 
tiveram sua linha. Eram o passaporte para o mundo, 
mesmo que este se restringisse aos limites do 
município. Foram vistos com medo e admiração. Em “O 
Bonde e a Cidade”, o paulistano Oswald de Andrade 
narra: “Eu tinha notícia pelo pretinho Lázaro, filho da 
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cozinheira de minha tia, vinda do Rio, que era muito 
perigoso esse negócio de eletricidade. Quem pusesse os 
pés nos trilhos ficava ali grudado e seria esmagado 
facilmente pelo bonde. Precisava pular.” 

Machado de Assis também não deixou passar em 
branco. Em 16 de outubro daquele ano, registrou nas 
páginas de “A Semana”: “O que me impressionou, antes 
da eletricidade, foi o gesto do cocheiro. Os olhos do 
homem passavam por cima da gente que ia no meu 
bonde, com um grande ar de superioridade. Sentia-se 
nele a convicção de que inventara, não só o bonde 
elétrico, mas a própria eletricidade.” 
(...) 

O tal do bonde era meio de transporte democrático. 
Em uma época em que poucos tinham carro, e outros 
preferiam deslizar sobre trilhos a sacolejar em ruas 
esburacadas, diversas classes sociais o compartilhavam. 
No Rio de Janeiro do início do século passado, 
propalava-se que a cidade não tinha uma rua sequer 
sem trilhos. O lema era: “Onde chega o bonde, chega o 
progresso”. 

Mas havia também os efeitos colaterais: as 
mulheres puderam, enfim, conhecer outras paragens — 
ainda que acompanhadas. Reações conservadoras não 
poderiam deixar de vir. A opinião é do jornalista França 
Júnior, no fim do século 19: “Se o impulso dado pelo 
bonde à nossa sociedade for em escala sempre 
ascendente, havemos de ver em breve as nossas 
patrícias discutirem política, irem à praça do comércio, 
ler os jornais do dia, ocuparem-se de tudo enfim, menos 
do arranjo da casa.” 

(Mariana Albanese: Para não perder o bonde da História) 
 
Considerando o conhecimento histórico e o texto “Para 
não perder o bonde da História”, analise as afirmações 
referentes à Primeira República brasileira. 

 
I. A urbanização crescente, do período, possibilitou à 

mulher das camadas superiores maior participação 
na vida social, mas, ainda, sob a vigilância severa da 
família. 

II. A instalação do novo regime político foi responsável 
pela extinção dos resquícios, ainda vigentes, da 
família patriarcal, ampliando a participação da 
mulher no jogo eleitoral. 

III. A participação das mulheres na vida social e política 
do país contribuiu para a redução da desigualdade 
sexual e para a democratização do regime 
republicano. 

 
É correto somente o que se afirma em: 

 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 

 
124 - (UNIMONTES MG/2009)    

É isto... Queres ser a abelha mestra... Já viram os 
grandes fazerem esses sacrifícios? Vê lá se fazem! 
Histórias... Metem-se no café que tem todas as 
proteções. 

(BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. Rio de 
Janeiro: Ediouro. 2002, p.95.) 

 
As ideias do autor podem ser comprovadas 
historicamente no seguinte fato: 

 
a) Acordo de Pedras Altas. 
b) Política de desvalorização da moeda nacional. 
c) Encilhamento. 
d) Emergência do Tenentismo. 

 
125 - (UNISC RS/2009)    

A charge a seguir, do gaúcho Alfredo Storni, feita em 
1927, critica uma prática bastante utilizada no período 
que ficou conhecido como República Velha (1889 – 
1930). Sobre a charge e esse período da história 
brasileira, pode-se afirmar que: 

 
I. a mulher que aparece na charge representa a 

República e está condenando a velha prática do 
coronelismo de indicar candidatos ao seu “curral 
eleitoral”. 

II. a charge satiriza o voto imposto e controlado pelos 
coronéis e que ficou conhecido como voto de 
cabresto. 

III. o homem que aparece na charge caracteriza o 
eleitor que saiu fortalecido após a instauração da 
República. 

IV. a charge reforça a ideia de que as eleições na 
República Velha representavam uma farsa, pois 
eram os chefes locais que determinavam em qual 
candidato o eleitorado sob seu domínio deveria 
votar. 

 

 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 
126 - (FATEC SP/2010)    

Considere a charge. 
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(http://humbertodealmeida.com.br/wp-
content/uploads/2008/07/jpg, 
acessado em 02.09.2009) 

 
 
 

A charge é uma alusão ao voto 
 

a) secreto, uma conquista dos sindicatos operários 
durante a era Vargas.  

b) censitário, em que havia a exigência de uma renda 
anual para votar e para se candidatar a cargos 
públicos. 

c) da mulher, fruto da luta feminina nos anos 30. 
d) da mandioca, em que votar era permitido apenas 

para homens livres e com uma renda igual ou 
superior ao valor de 1,5 toneladas de mandioca. 

e) do cabresto, uma característica do coronelismo. 
 
127 - (FGV/2010)    

Nos primeiros anos do século XX, a cidade do Rio de 
Janeiro, então capital do Brasil, passou por um conjunto 
de reformas dirigidas pelo prefeito Francisco Pereira 
Passos. A respeito dessa reforma é correto afirmar que: 

 
a) o projeto de reurbanização foi submetido à 

consulta popular na cidade e aprovado por uma 
estreita maioria de votos. 

b) a reurbanização foi marcada pela adoção de um 
programa de financiamento público de conjuntos 
habitacionais para a população de baixa renda. 

c) a abertura das grandes avenidas, como a Avenida 
Central (hoje Avenida Rio Branco), foi inspirada no 
projeto de modernização da cidade de Salvador, na 
Bahia. 

d) o desalojamento de parte da população pobre pelas 
reformas intensificou a ocupação dos morros e a 
formação das favelas cariocas. 

e) apesar dos problemas causados pelas reformas, a 
população pobre aplaudiu as medidas tomadas, 
inclusive o saneamento e as campanhas de 
vacinação obrigatórias. 

 
128 - (UDESC SC/2010)    

Tradicionalmente o termo República Velha foi cunhado 
para identificar o período que vai de 1889 a 1930. Sobre 
as características deste período e outras questões 

subjacentes, assinale V (verdadeiro) para as proposições 
verdadeiras e F (falso) para as falsas. 

 
(   ) Os dois primeiros governos da recém inaugurada 

República brasileira eram militares. 
(   ) Com o novo regime, surgiram divergências tanto no 

meio militar quanto no civil. No meio civil, as 
disputas ocorriam, sobretudo, no campo ideológico 
entre três correntes: liberalismo, jacobinismo e 
positivismo. 

(   ) Pode-se afirmar que os governos do período 
conhecido como República Velha implementaram 
medidas sociais de grande alcance, beneficiando a 
sociedade brasileira como um todo e visando 
acabar com as desigualdades sociais do país. 

(   ) O Brasil da chamada República Velha era um país, 
sobretudo, rural; a agricultura permanecia como 
principal atividade econômica. 

(   ) Durante o período denominado República Velha, 
paulistas e mineiros se alternaram na Presidência 
da República; este revezamento ficou conhecido 
como “política do café com leite”. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, 
de cima para baixo. 

 
a) F – V – V – F – V 
b) V – V – F – V – V 
c) V – F – F – V – V 
d) V – V – F – V – F 
e) V – V – V – V – V 

 
129 - (UEPB/2010)    

“Manchete do jornal carioca Gazeta da Tarde, 15 de 
novembro de 1889: 

 
Viva a República! 

 
A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra 
em nova fase. Pois pode-se considerar finda a 
Monarquia, passando a regime francamente 
democrático com todas as consequências de 
liberdade(...) 
Assim desaparece a única Monarquia que existia na 
América e, fazendo votos para que o novo regime 
encaminhe a nossa pátria a seus grandes destinos, 
esperamos que os vencedores saibam legitimar a posse 
do poder com o selo da moderação, benignidade e 
justiça, impedindo qualquer violência contra os 
vencidos e mostrando que a força bem se concilia com 
moderação. Viva o Brasil! Viva a Democracia! Viva a 
liberdade!” (Cit. José Alves de Freitas e Célio Ricardo 
Tassinafo. História Geral e do Brasil. SP. Harbra. 2006. p. 
566) 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Liderados pelos cafeicultores do Oeste paulista, 

vários segmentos da sociedade brasileira, de ideal 
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republicano, se organizaram e fundaram em 1873 o 
Partido Republicano Paulista (PRP). 

b) O movimento republicano teve ampla participação 
popular e contou com o apoio total da população 
do Rio de Janeiro no acompanhamento da tropa 
que proclamou a república. 

c) Apesar da libertação dos escravos em 1888, os 
cafeicultores do Vale do Paraíba continuaram a 
apoiar a Monarquia, devido a ideias positivistas. 

d) A implantação da república foi um acontecimento 
previsível e obra do único grupo homogêneo – o 
exército – inspirado por ideais positivistas. 

e) As classes médias urbanas da sociedade brasileira, 
inspiradas por ideais patrióticas e positivistas, não 
apoiaram o movimento republicano. 

 
130 - (UERJ/2010)    

O Rio é a cidade paradoxal. A cinquenta metros do 
Teatro Municipal, a vinte metros do Palácio das Belas 
Artes, a quinze metros de uma grandiosa biblioteca e do 
Supremo Tribunal de Justiça, podem-se ver as cabras 
pastando na encosta do Morro do Castelo. 

Adaptado de Revista da Semana, 31/07/1920 
 

O momento presente é de ação, porque o essencial é 
dar à cidade o asseio indispensável, terminar as obras 
de embelezamento desta cidade na qual a natureza 
encarregou-se de formar o quadro mais lindo que seria 
possível imaginar-se; e pôr em prática outros 
melhoramentos que permitam melhorar o que a arte 
humana não tem conseguido pôr à altura da beleza 
natural. 

CARLOS SAMPAIO (discurso de posse, 08/06/1920) 
Adaptado de LIPPI, Lúcia (org.). Cidade: história e 
 desafios. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 
 

Entre 1900 e 1930, a cidade do Rio de Janeiro sofreu 
reformas urbanas e ações de intervenção promovidas 
pela administração municipal, dentre as quais se 
destacou o arrasamento do Morro do Castelo, na gestão 
do prefeito Carlos Sampaio. 
Com base na análise dos textos, a realização do 
arrasamento atendia à seguinte diretriz de governo: 

 
a) planejamento de espaços populares, integrando-os 

à área central 
b) expansão da rede de transportes, articulando-a à 

região metropolitana 
c) racionalização da ocupação urbana, subordinando-

a às condições ambientais 
d) modernização de logradouros públicos, 

adequando-os às propostas sanitaristas 
 
131 - (UNESP SP/2010)    

Na Primeira República (1889-1930) houve a reprodução 
de muitos aspectos da estrutura econômica e social 
constituída nos séculos anteriores. Noutros termos, no 
final do século XIX e início do XX conviveram, 

simultaneamente, transformações e permanências 
históricas. 
(Francisco de Oliveira. Herança econômica do Segundo 
Império, 1985.) 

 
O texto sustenta que a Primeira República brasileira foi 
caracterizada por permanências e mudanças históricas. 
De maneira geral, o período republicano, iniciado em 
1889 e que se estendeu até 1930, foi caracterizado 

 
a) pela predominância dos interesses dos industriais, 

com a exportação de bens duráveis e de capital.
  

b) por conflitos no campo, com o avanço do 
movimento de reforma agrária liderado pelos 
antigos monarquistas. 

c) pelo poder político da oligarquia rural e pela 
economia de exportação de produtos primários. 

d) pela instituição de uma democracia socialista 
graças à pressão exercida pelos operários 
anarquistas. 

e) pelo planejamento econômico feito pelo Estado, 
que protegia os preços dos produtos 
manufaturados. 

 
132 - (UFCG PB/2010)    

Texto I: 
“Tendo chegado a esta capital um oficial de engenho”, 
que deveria “levantar e apresentar um plano pelo qual 
se possa esta câmara dirigir na edificação e reedificação 
de edifícios nesta cidade, tendo em vistas os existentes, 
devendo fincar-se postes que assinalem não só o 
comprimento, e largura das ruas, e praças, como 
também os palmos que devem ter as casas e becos, e 
isto com a brevidade que for possível”. 
(Correspondência da Câmara Municipal da Parahyba do 
Norte, 1834. Arquivo Histórico do Estado da Paraíba). 

 
Texto II: 
“[...].Não é favorável o estado de saúde pública da 
capital, tendo-se desenvolvido ultimamente algumas 
febres palustras de caráter benigno. Se houvesse asseo 
e limpeza das ruas e das praças públicas, se algumas 
destas não servissem de depósito de lixo, se finalmente 
fossem observados por parte da população os mais 
rudimentares preceitos de higyene, outras seriam suas 
condições sanitárias.[...]”. 
(Relatório do Presidente da Provínicia, 1888. Arquivo 
Histórico do Estado da Paraíba). 

 
Sobre a Cidade da Parahyba no século XIX, podemos 
afirmar que os textos acima representam: 

 
I. a incorporação lenta dos elementos da 

Modernidade, do higienismo e do conjunto de 
ideias que marcam este período da história. 

II. a explícita preocupação com o ordenamento e com 
a estética urbana, traduzida na inquietação 
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manifesta pelos governantes e transformada em 
leis, decretos e códigos de postura. 

III. alguns planos fundamentais para que a capital da 
Província apresente um bom estado de higiene e 
saúde pública.  

IV. os preceitos do saber médico e do pensamento 
higienista do século XIX, que exigiam a adoção e o 
cumprimento de normas rígidas de higiene pública. 

V. a falta de políticas públicas para o asseio urbano, 
deixando a população da capital à mercê de 
doenças, como as febres palustres. 

 
Estão corretas: 

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

 
133 - (UNIMONTES MG/2010)    

Sobre a História brasileira ao longo do século XX, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Desde a abolição da escravidão, em 1888, as elites 

brasileiras atuavam preocupadas em disseminar o 
valor do trabalho como fonte de riqueza, ordem e 
progresso social, contra a vadiagem e a 
desocupação, que eram considerados valores 
comportamentais naturais próprios dos escravos. 

b) Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-
1918), países dependentes economicamente, como 
o Brasil, foram estimulados a desenvolver setores 
de produção na área de transportes, siderurgia e 
energia, especialmente nas cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro. 

c) No Brasil do início do século XX não havia nenhuma 
regulamentação em termos de legislação 
trabalhista. Muitos sindicatos defendiam o 
anarquismo, autodefinindo-se como anarco-
sindicalistas. A Greve Geral de 1917 foi uma das 
principais manifestações em São Paulo daqueles 
anos. 

d) Durante o governo Vargas, através do Decreto-Lei 
nº 5452, de 1º de maio de 1943, entrava em vigor a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). À época, 
as deliberações dessa Lei priorizavam as relações de 
trabalho urbanas, praticamente ignorando o 
trabalhador rural. 

e) Na década de 1950 emergiram movimentos sociais 
ligados aos trabalhadores rurais, como exemplo as 
Ligas Camponesas. Na década de 1980, a partir dos 
encontros da Comissão Pastoral da Terra (CPT), é 
criado em Cascavel, no Paraná, um dos mais 
importantes desses movimentos, o Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra (MST). 

 
134 - (Mackenzie SP/2010)    

“A prática política baseada na troca de favores e em 
interesses pessoais, destituída de caráter programático-
partidário, que deixa de lado até mesmo as concepções 
ideológicas e os princípios gerais básicos, é 
caracterizada como fisiologismo.” 

Elza Nadai e Joana Neves 
 

Desde o período conhecido como República Velha 
(1889-1930) até hoje, a política brasileira é 
imensamente marcada pela prática fisiológica. Tal 
presença é evidenciada, ao longo da nossa história 
republicana, 

 
a) nas alianças político-eleitorais, quando o objetivo 

de ganhar as eleições supera o compromisso 
partidário e ideológico, levando a acordos que 
privilegiam interesses particulares . 

b) nas negociações predominantemente pacíficas, 
entre o eleitorado brasileiro e os chefes políticos 
nacionais, estaduais e federais, baseadas no 
patriarcalismo e no coronelismo. 

c) sobretudo após a confirmação, pela Constituição de 
1988, do voto censitário, favorecendo o sistema de 
troca de favores pessoais entre os cidadãos e seus 
representantes, em todos os níveis de poder. 

d) nas negociações violentas que ainda se manifestam 
nas regiões mais industrializadas do Brasil, durante 
o período eleitoral, entre os chefes políticos locais 
e os seus eleitores, constrangidos por jagunços. 

e) na predominância de uma política nacional que, 
ainda hoje, possui bases familiares e rurais, sempre 
em defesa dos interesses nacionais e visando à 
autonomia do país. 

 
135 - (FATEC SP/2010)    

Considere a charge a seguir para responder à questão 
de número 4. 

 

 
 

A FÓRMULA DEMOCRÁTICA 
OS DETENTORES – TENHAM PACIÊNCIA, MAS AQUI 
NÃO SOBE MAIS NINGUÉM! 
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(http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/republ
ica-velha.html. Acesso em 05.03.2010.) 

 
A charge do caricaturista e ilustrador gaucho Storni, 
publicada na revista Careta, em 1925, é uma crítica 
referente 

 
a) à Constituição Brasileira de 1891, que dava 

autonomia aos Estados e a seus governadores. 
b) à política do café com leite, em que São Paulo e 

Minas Gerais formaram dois grupos fortes, e os 
candidatos à presidência eram indicados ora pelo 
PRP (Partido Republicano Paulista) e ora pelo PRM 
(Partido Republicano Mineiro). 

c) às oligarquias rurais representadas por Paraíba e 
Bahia, em que os coronéis mantinham o poder 
para influenciar o poder central. 

d) ao clientelismo, a relação entre coronéis e 
trabalhadores rurais que garantia aos coronéis o 
resultado favorável das eleições nos estados. 

e) à política dos governadores, uma dinâmica de 
conchavos políticos entre o governo federal, de 
um lado, e os grupos oligárquicos dos estados, de 
outro. 

 
136 - (UDESC SC/2010)    

Durante o período republicano brasileiro 
compreendido entre 1889 e 1930, houve uma série de 
conflitos que promoveram crises na jovem república 
brasileira. 
 
Assinale a alternativa que não corresponde ao período 
acima.  

 
a) Revolta de Canudos  
b) Guerra do Contestado  
c) Revolução Federalista  
d) Revolta dos Tenentes  
e) Instalação do Estado Novo de Vargas  

 
137 - (UFTM MG/2010)    

Observe a tabela. 
 

 
(José Murilo Carvalho. Os três povos da república. 
Revista USP, setembro/novembro 2003.) 

 
A partir da tabela pode-se afirmar que 

 
a) os presidentes foram eleitos com o voto de, pelo 

menos, 50% da população. 
b) os números expressam o caráter oligárquico do 

regime imperante. 
c) o número absoluto de votantes decresceu ao 

longo do período. 
d) a porcentagem de votos obtidos sobre o total de 

votantes manteve-se estável. 
e) houve grande participação popular nos processos 

eleitorais. 
 
138 - (ESPM/2014)    

Além de ser inútil, votar era muito perigoso. Desde o 
império, as eleições na capital eram marcadas pela 
presença dos capoeiras, contratados pelos candidatos 
para garantir os resultados.  

(José Murilo de Carvalho, in Carlos Guilherme Mota. História 
do Brasil: Uma interpretação) 

 
No Brasil a Primeira República foi, por excelência, uma 
república de “coronéis”, traço dominante da cultura 
política daquela época. Quanto ao coronelismo e às 
eleições praticadas na Primeira República é correto 
afirmar que:  

 
a) a instituição do voto secreto pela Constituição de 

1891 contribuiu para a moralização das eleições;  
b) o coronelismo, fenômeno típico da urbanização, 

contribuiu para o afastamento dos grandes 
oligarcas do processo eleitoral;  

c) a mudança do império para a república produziu 
uma ruptura completa quanto aos procedimentos 
eleitorais, com a supressão das fraudes;  

d) as eleições continuaram sendo turbulentas, a 
fraude era comum e se o candidato eleito fosse da 
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oposição era “degolado”, ou seja, não era 
diplomado;  

e) ocorriam fraudes, a ação de jagunços era 
frequente, porém com a criação da Comissão 
Verificadora de Poderes, em 1900, o processo 
eleitoral tornou-se limpo e transparente. 

 
139 - (ESCS DF/2011)    

Os primeiros anos da República Brasileira foram 
caracterizados pelo domínio político e econômico da 
elite rural, sobretudo a paulista e a mineira, gerando 
um modelo oligárquico agroexportador dependente da 
venda do café. A República Velha ou Primeira República 
(1889/1930) teve a marca do “coronelismo”, que se 
evidencia no plano político pelas seguintes práticas:  

 
a) voto universal e democracia plena; 
b) voto censitário e compra de votos; 
c) voto universal e compra de votos; 
d) voto censitário e democracia plena; 
e) voto de cabresto e manipulação eleitoral. 

 
140 - (IBMEC RJ/2011)    

Durante a chamada República Velha (1894-1930) 
ocorreu uma hegemonia política dos Estados 
economicamente mais fortes e mais populosos, São 
Paulo e Minas Gerais. Para que esta prática fosse 
viabilizada foi determinante: 

 
a) o apoio dos setores militares, que baseiam nesses 

estados, desde os tempos da monarquia, as suas 
tropas de elite; 

b) a adoção do voto secreto, que contribuiu de forma 
decisiva para o fim do coronelismo: 

c) a entrada em vigor da Constituição de 1891, 
estabelecendo o Estado Unitário, privilegiando as 
unidades federativas mais ricas; 

d) o compromisso dos tenentes de moralizar a vida 
pública brasileira combatendo práticas que 
beneficiavam áreas como o Nordeste, onde era 
maior a corrupção; 

e) a execução a partir do governo Campos Salles da 
chamada “Política dos Governadores”, 
dificultando a ação das forças de oposição. 

 
141 - (UESPI/2011)    

As oligarquias fizeram-se presentes, mesmo com a 
chegada dos governos republicanos. O seu poder 
político era: 

 
a) maior nos centros rurais, limitado ao Norte e ao 

Sudeste, onde havia poderosos latifúndios. 
b) restrito aos Estados mais agrícolas, como o 

Maranhão e o Piauí, e estava em decadência em 
São Paulo. 

c) marcante nas decisões nacionais, influenciando a 
organização administrativa do país. 

d) centralizador e violento, embora não tivesse 
presença nos centros urbanos do Sul. 

e) monopolizado por latifundiários poderosos, 
isolados de outros grupos sociais. 

 
142 - (UFBA/2011)    

O processo eleitoral vigora no Brasil desde o primeiro 
século de sua história, tendo sofrido modificações, em 
razão das próprias conjunturas em que ocorreram. 
 
Com base nessa afirmação, indique uma característica 
do processo eleitoral, nos períodos: 

 
• Colonial: 
• Monárquico: 
• República (1889 a 1930): 
• República (1945 a 1964): 

 
143 - (UFRN/2011)    

A charge abaixo faz referência a uma prática política 
frequente em todo o Brasil, no contexto da República 
Velha. 

 

 
Disponível em: <www.suapesquisa.com.> Acesso em: 07 jul. 
2010. 
 

Essa charge representa a prática política caracterizada 
pelo  

 
a) predomínio dos interesses oligárquicos em 

prejuízo dos direitos do cidadão.  
b) compromisso dos políticos com a soberania da 

justiça eleitoral.  
c) controle dos coronéis sobre os sindicatos de 

trabalhadores rurais.  
d) comparecimento obrigatório do eleitor 

alfabetizado às urnas. 
 
144 - (UNICAMP SP/2011)    

A denominação de república oligárquica é 
frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da 
República no Brasil. Coronelismo, oligarquia e política 
dos governadores fazem parte do vocabulário político 
necessário ao entendimento desse período. 

(Adaptado de Maria Efigênia Lage de Resende, “O processo 
político na 
Primeira República e o liberalismo oligárquico”, em 
Jorge Ferreira e Lucilia 
de Almeida Neves Delgado (orgs.), O tempo do 
liberalismo excludente – 
da Proclamação da República à Revolução de 1930. Rio 
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de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006, p. 91.) 

 
Relacionando os termos do enunciado, a chamada 
“república oligárquica” pode ser explicada da seguinte 
maneira: 

 
a) Os governadores representavam as oligarquias 

estaduais e controlavam as eleições, realizadas 
com voto aberto. Isso sustentava a República da 
Espada, na qual vários coronéis governaram o 
país, retribuindo o apoio político dos 
governadores. 

b) Diante das revoltas populares do período, que 
ameaçavam as oligarquias estaduais, os 
governadores se aliaram aos coronéis, para que 
chefiassem as expedições militares contra as 
revoltas, garantindo a ordem, em troca de maior 
poder político. 

c) As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, 
que detinham o poder político nos municípios, e 
estes fraudavam as eleições. Assim, os 
governadores elegiam candidatos que apoiariam 
o presidente da República, e este retribuía com 
recursos aos estados. 

d) Os governadores excluídos da política do “café 
com leite” se aliaram às oligarquias nordestinas, a 
fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas 
alianças favoreceram uma série de revoltas 
chefiadas por coronéis, que comandavam bandos 
de jagunços. 

 
145 - (UEM PR/2010)    

Assinale o que for correto sobre as principais 
características da Primeira República Brasileira (1889-
1930). 

 
01. Nesse período, ocorreu a transferência do poder 

civil para o poder dos militares, ou seja, a 
passagem da República Oligárquica para a 
República da Espada. 

02. Foi um período marcado pela influência da 
burguesia industrial nos assuntos e nas decisões 
do governo federal. 

04. A chamada “política dos governadores” era uma 
prática que procurava harmonizar as relações 
entre oligarquias estaduais e o governo central. 

08. O Coronelismo foi uma particularidade importante 
da Primeira República. 

16. O final da Primeira República foi marcado pelo 
Movimento Tenentista, que propunha, entre 
outras mudanças, o fortalecimento do poder 
central e o voto secreto. 

 
146 - (UDESC SC/2011)    

Leia o excerto abaixo. 
 

“O edifício político inicial do Brasil independente 
adaptou-se ao terreno moldado por uma sociedade 

agrária, em geral confinada a uma estreita faixa 
costeira de cidades portuárias e áreas adjacentes, ao 
passo que o vasto interior permanecia pouco 
conhecido ou habitado. Era uma sociedade dividida 
entre senhores e escravos, fazendas e portos, uma 
sociedade caracterizada por dois estratos. Um, muito 
poderoso e rico, composto por fazendeiros e 
comerciantes brancos; o outro, muito numeroso, 
formado por negros e mulatos, tanto escravos como 
libertos, e seus descendentes: trabalhadores rurais, 
empregados domésticos, artesãos, braçais da lavoura, 
trabalhadores urbanos, meeiros empobrecidos e 
pequenos sitiantes. Esses estratos constituíam as duas 
principais forças sociais, que pressionavam uma 
estreita camada, sobretudo urbana, de setores médios: 
profissionais liberais, burocratas subalternos, 
empregados dos escritórios e pequenos lojistas.” 
NEEDELL, Jeffrey D. Belle Époque Tropical. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1993, p.19-20. 

 
O excerto narra aspectos importantes relativos a um 
determinado período da História do Brasil. A partir da 
interpretação deste excerto e da identificação do 
período histórico ao qual ele se refere, analise as 
proposições, assinalando (V) para verdadeira ou (F) 
para falsa. 

 
(  ) Enfatiza a ocupação e a importância política e 

econômica do litoral em detrimento do interior, 
como uma das marcas do Brasil no período após a 
Independência. 

(  ) Faz referência às principais características que 
marcaram o período republicano, especialmente 
a Primeira República. 

(  ) Destaca três camadas sociais que marcaram as 
relações sociais e as de poder da História do Brasil 
ao longo do século XIX, sendo duas delas as 
principais em detrimento de uma estreita camada 
urbana. 

(  ) Faz referência às principais características que 
marcaram a História do Brasil no século XIX, 
especialmente o período conhecido como Brasil 
Império. 

(  ) No período caracterizado pelo excerto, século XIX, 
a sociedade brasileira era basicamente agrária; tal 
estrutura possibilitava a existência apenas de 
trabalhadores escravos e trabalhadores libertos 
restritos ao meio rural. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, 
de cima para baixo: 

 
a) V – F – V – F – F 
b) V – F – V – V – F 
c) V – V – F – F – V 
d) F – V – V – V – F 
e) F – F – V – F – V 

 
147 - (UEFS BA/2010)    



 

 
34 

www.historiaemfoco.com.br 

1ª República - Política 

34 

 
 

A charge, que caracteriza o processo político eleitoral 
no Brasil, se adequa à situação vivida 

 
a) na fase inicial do atual processo político eleitoral, 

quando o presidente concedeu uma série de 
favores à população em troca de votos, 
provocando a instabilidade econômica e 
financeira do país. 

b) no período pós Constituição de 1988, quando o 
direito do voto do analfabeto foi incorporado à 
Constituição, possibilitando, legalmente, a 
compra de votos. 

c) no regime militar, quando a ausência de liberdade 
política obrigava os eleitores a votarem nos 
candidatos oficiais do governo, através de um 
sistema de lista única de candidatos. 

d) no regime populista, quando a concessão de 
favores à classe trabalhadora rural e urbana 
possibilitou o controle do voto, em prejuízo dos 
proprietários de terras e dos empresários. 

e) na Primeira República, quando o governo, mesmo 
aparentando ser liberal e democrático, atendia 
aos interesses das oligarquias rurais. 

 
148 - (UEM PR/2011)    

Sobre o período da história do Brasil conhecido como 
“República Velha”, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. Em oposição ao centralismo da Monarquia, a 

República Velha, com sua forma federativa, 
concedia maior autonomia aos estados. 

02. Durante a República Velha, as oligarquias se 
organizaram em torno de partidos políticos 
estaduais. 

04. O revezamento na presidência, com a chamada 
política do café-com-leite, selou a hegemonia das 
oligarquias paulista e gaúcha. 

08. Ocorreram poucas tentativas de formação de 
partidos nacionais. Uma das poucas e duradouras 
exceções foi o Partido Comunista do Brasil. 

16. Apesar de o Brasil ainda ser um país agrário, o 
número de fábricas cresceu principalmente no 
Estado de São Paulo. 

 
149 - (UESC BA/2011)    

 
 

A charge retrata uma realidade adequada ao processo 
de formação 

 
01. das reservas indígenas, na fase de delimitação 

territorial dos Estados Unidos. 
02. dos latifúndios do cacau, no Brasil, durante a 

vigência do “coronelismo”. 
03. dos quilombos, durante a colonização brasileira. 
04. do Estado Absolutista, na Europa moderna. 
05. dos feudos, no período medieval. 

 
150 - (PUC RS/2011)    

O tema do Coronelismo é retratado em obras de 
escritores como Graciliano Ramos, José Lins do Rego e 
Jorge Amado, que procuraram demonstrar a 
dominação política do país pela oligarquia cafeeira. 
Esta era composta por grandes proprietários de terras 
que exerciam o monopólio do poder local. Os eleitores, 
ao votar de forma aberta, por meio do chamado “voto 
de cabresto”, eram obrigados a eleger os candidatos 
indicados pelo “coronel” e seus jagunços. 

 
Esta realidade é característica 

 
a) da República Velha. 
b) da Segunda República. 
c) do Segundo Reinado. 
d) da Era dos Extremos. 
e) da Era Vargas. 

 
151 - (UFV MG/2011)    

A expansão da lavoura cafeeira durante o século XIX no 
Brasil promoveu a formação de elites rurais ainda em 
um período de transição para o regime republicano. As 
formas eleitorais na época foram o sustentáculo dessa 
situação, chamada por alguns autores de uma 
“República de Coronéis”. Com base na Constituição de 
1891, tinham direito a voto os eleitores: 

 
I. do sexo masculino e alfabetizados. 
II. com renda mínima e do sexo masculino. 
III. com renda mínima e de ambos os sexos. 
IV. do sexo masculino e maiores de 21 anos. 
V. maiores de 18 anos e alfabetizados. 

 
Está CORRETO o que se afirma apenas em: 
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a) I e IV. 
b) III e IV. 
c) I e III. 
d) II e V. 

 
152 - (UNIFICADO RJ/2010)    

“Socialmente, o coronel exerce uma série de funções 
que o fazem temido e obedecido. (...) Aos agregados, 
ele dispensa favores, dá-lhes terras, tira-os da cadeia e 
ajuda-os, quando doentes; em compensação, exige 
fidelidade, serviços, permanência infinita em suas 
terras, participação nos grupos armados, etc... Aos 
familiares e amigos, ele distribui empregos públicos, 
empresta dinheiro, obtém crédito, protege-os das 
autoridades policiais e jurídicas, ajuda-os a fugir dos 
compromissos fiscais do Estado, etc...” 
CARONE, Edgard. A República Velha. SP: Difel, p 106. 

 
Analisando o texto acima e considerando o fenômeno 
político-social característico da República Velha no 
Brasil, concui-se que o coronel 

 
a) constituiu, através do exercício de um poder 

político local ilimitado, o suporte das oligarquias 
que controlavam a política estadual. 

b) representou a consolidação de uma economia 
agroexportadora nordestina, na qual os subsídios 
do governo federal beneficiavam os trabalhadores 
rurais do sertão semi-árido. 

c) foi o sustentáculo de todas as intervenções 
realizadas pelo Exército na história republicana 
brasileira desde a ascensão e a deposição de 
Vargas até o golpe militar de 1964. 

d) era o grande fazendeiro cujo poder local cresceu 
tanto que o governo republicano decidiu criar a 
Guarda Nacional para combater esse poder 
paralelo. 

e) foi o responsável pela reorganização política dos 
anos 30 do século XX, com o objetivo de aumentar 
o controle sobre a terra agricultável. 

 
153 - (UNIMONTES MG/2011)    

Foi na presidência de Campos Sales (1898-1902) que se 
consolidou o arranjo oligárquico que viabilizou a 
chamada “política do café com leite”. Essa política 
significou que 

 
a) os Estados de São Paulo e Minas Gerais 

monopolizaram o exercício da presidência da 
República. 

b) apenas candidatos de Minas Gerais e de São Paulo 
poderiam disputar as eleições presidenciais. 

c) a união de paulistas e mineiros foi um traço 
fundamental de toda a chamada Primeira 
República. 

d) os Estados de São Paulo e Minas Gerais passaram 
a ter o predomínio político na República. 

 
154 - (FATEC SP/2012)    

Entre as principais características do modelo político 
adotado no Brasil durante a República Velha (1889-
1930), destacaram-se 

 
a) a política do Regresso Conservador, o militarismo 

e o voto censitário. 
b) a “política dos governadores”, o coronelismo e o 

“voto de cabresto”. 
c) o “parlamentarismo às avessas”, o clientelismo e 

o voto a descoberto. 
d) a “política do café com leite”, o coronelismo e o 

voto secreto censitário. 
e) a política de valorização do café, o populismo e o 

voto universal. 
 
155 - (UEG GO/2012)    

Leia o texto a seguir. 
 

Ta na roça, meu amo – informou Olaia, com ũa mão 
apontando a roça, com outra segura duro no bentinho 
do pescoço, preso pela volta de contas de lágrimas-de-
nossa-senhora. “Bem que aqueles latidos não era boas 
coisa!” Soldado para ela tinha parte com o Sujo. Era 
uma nação de gente que metia medo pela ruindade. 
Soldado não podia ser filho de Deus. Nem convidou 
para desapear. “Que Deus me livre de um trem desse 
entrar no meu rancho.” 

ÉLIS, Bernardo. A enxada. In: TELES, Gilberto M. (Org.).  
Melhores contos: Bernardo Elis. São Paulo: Global, 2003. p. 

93. 
 

Este trecho, retirado de um dos contos de Bernardo 
Élis, expressa uma representação negativa da força 
policial. Considerando o contexto histórico da Velha 
República em Goiás, essa representação é 

 
a) anacrônica, uma vez que era no período imperial, 

e não no republicano, que a força policial estava a 
serviço dos coronéis. 

b) coerente, uma vez que, no coronelismo, era 
comum utilizar-se a força policial para 
manutenção dos privilégios privados. 

c) incoerente, uma vez que a polícia tinha um 
importante papel de coibir os excessos dos 
jagunços de proprietários de terras. 

d) verossímil, uma vez que as obras literárias 
preocupam-se em embasar com documentos 
históricos a sua representação da realidade. 

 
156 - (Mackenzie SP/2012)    

“(...) Recordo-me de como ouvi, pela primeira vez, na 
minha meninice, falar desse grande seridoense (Seridó, 
Rio Grande do Norte) [José Bezerra do Araújo-Galvão]. 
O seu nome soava como uma nota de clarim, vibrando 
nas quebradas das serras e dos vales, como defensor da 
honra alheia, dos limites da propriedade privada, da 
moça ofendida, do pobre que apelava para a sua 
proteção, inimigo da prepotência, defensor dos hábitos 
e costumes do seu povo, transformados por uma 
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sedimentação de vários séculos em norma de vida ou 
código de lei. No seu município predominou por muito 
tempo o regime do Estado sou eu. O município era ele. 
A lei era ele. O juiz, o delegado, o padre, eram ele”. 

MELO, M. R. de. Patriarcas e Carreiros. Rio de Janeiro: 
Pongetti, 1954, p.273 

 
O trecho trata de um fenômeno que, no Brasil, 

 
a) possui profundas raízes históricas, tendo surgido 

na República Velha e se modificado ao longo do 
tempo, uma vez que, se antes não se valia de 
métodos coercitivos, hoje é uma prática corrente 
nos meios políticos. 

b) apesar de possuir raízes históricas, não pode ser 
aplicado à realidade atual do país, uma vez que os 
avanços democráticos verificados nos últimos 
anos impossibilitam o surgimento dos chamados 
“coronéis”. 

c) está ligado às transformações urbanas do pós-
Segunda Guerra Mundial, já que tal conflito 
trouxe alterações significativas para a estrutura 
social e política do país, possibilitando a 
emergência de novas camadas sociais.  

d) não tem nenhuma ligação com o passado, mesmo 
porque, falar de práticas coercitivas e métodos 
baseados no “mandonismo”, não faz parte da 
realidade política brasileira, baseada na 
democracia desde sua fundação. 

e) possui profundas raízes históricas, relacionado a 
uma concepção de governo que inclui práticas de 
“mandonismo local”, com métodos coercitivos e/ 
ou paternalistas em relação à população e aos 
trabalhadores. 

 
157 - (UNICAMP SP/2012)    

A população brasileira, segundo o censo de 1920, era 
de 30.635.605 habitantes. O número de votantes, 
entretanto, era restrito, conforme a tabela abaixo: 

 
População apta a votar, 1920 

 243.218.3ram  anos, sob21enores de Menos os m

 640.891.3s, sobram strangeiroMenos os e

 068.470.4obram ulheres, sMenos as m

 357.493.7obram fabetos, sMenos anal

 605.635.30Total

Número População

 

(Adaptado de http://www.usp.br/revistausp/59/09-
josemurilo.pdf. Acesso em 18/10/2011.)  

 
a) Indique duas práticas políticas existentes durante 

a Primeira República (1889-1930).  
b) Cite duas mudanças que ampliaram o eleitorado 

brasileiro após a Primeira República. 
 
158 - (ESPM/2012)    

O presidente de Minas Gerais, João Pinheiro, ao 
orientar um senador de seu estado, cuja bancada no 

Congresso era conhecida como “carneirada” por causa 
da obediência cega às determinações da cúpula do 
Partido Republicano Mineiro disse: 

 
– Não há nenhuma dificuldade, diga sempre que é 

solidário com o governo. Tudo se reduz a obedecer. 
Obedeça e terá politicamente acertado. Do contrário, o 
senhor sabe, estou aqui com o facão na mão, para 
chamar à ordem aqueles que se insurgirem. A minha 
missão é essa: manobrar o facão, ou em cima quando 
se trata da política federal, ou em baixo, quando da 
estadual. O nosso meio de orientação é esse. Portanto 
olho no facão, não esqueça, e boa viagem. 

(P. Rache. Homens de Minas, in: Ernesto Carone. A República 
Velha) 

 
O sistema adotado no Brasil, durante a Primeira 
República, a que João Pinheiro se refere ao orientar o 
senador de seu estado ficou conhecido como: 

 
a) Política dos Governadores ou Política dos Estados. 
b) Parlamentarismo às Avessas. 
c) Estado Novo. 
d) Populismo. 
e) República da Espada. 

 
159 - (Fameca SP/2013)    

Em 1889, o Brasil tornou-se uma República. Na visão de 
alguns ideólogos e defensores do regime republicano, 
esta seria uma possibilidade de eliminar muitas 
desigualdades, com a ampliação do poder popular no 
lugar do poder centralizado do imperador, por exemplo. 
Significaria a possibilidade de os brasileiros exercerem 
sua cidadania, participando diretamente da vida 
política. 

(Roberto Catelli Jr. História em rede: conhecimentos do Brasil 
e do mundo, 2011.) 

 
As práticas políticas vigentes na Primeira República 
permitem afirmar corretamente que 

 
a) o voto aberto e as fraudes eleitorais impediram a 

liberdade de escolha e o pleno exercício 
democrático. 

b) os anseios desses ideólogos concretizaram-se, 
pois houve efetiva participação do povo nas 
decisões políticas. 

c) o federalismo determinado pela Constituição era 
apenas teórico, pois ainda predominava o 
centralismo do Império. 

d) a extensão do direito de voto aos analfabetos e às 
mulheres significou, de fato, a ampliação da 
cidadania. 

e) as desigualdades foram, gradativamente, 
eliminadas com a aprovação da reforma agrária e 
do voto universal. 

 
160 - (UFU MG/2012)   
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No final do governo de Prudente de Moraes (1894-8), 
ficou evidente que a liberdade do Executivo, do 
Legislativo e dos poderes estaduais não tendia ao 
equilíbrio institucional, gerando conflitos de soberania 
e, por extensão, incerteza. Com relação a esse dilema, 
já antes da eleição, e através de seu Manifesto eleitoral, 
redigido em 1897, Campos Sales defendia a seguinte 
teoria: os estados são autônomos, o Parlamento é 
digno e fundamental, mas quem manda é o presidente. 
Para tal, uma vez eleito, é necessário entender-se com 
os chefes estaduais e controlar o congresso. 

LESSA, Renato. O pacto dos estados. Revista de História da 
Biblioteca Nacional.  
Edição Número 05. Rio de Janeiro, Novembro de 2005, 
p.39. (adaptado) 

 
Para o autor do texto, o pacto político proposto por 
Campos Sales consolidou as normas de funcionamento 
da República Velha, vigentes no Brasil até 1930. Por sua 
particular maneira de organizar a política, esta nova 
ordem republicana resultava 

 
a) na abolição do pacto federativo, proposta já na 

Constituição de 1891. 
b) no revezamento das diferentes regiões do país na 

presidência. 
c) no enfraquecimento das instituições 

representativas clássicas. 
d) na consolidação dos grupos oposicionistas nas 

instâncias governamentais. 
 
161 - (ESCS DF/2013)    

No Brasil, inicia-se, por volta de 1870, o plano 
inclinado do Império, que chega ao fim com o golpe 
republicano de 15 de novembro de 1889. Logo nos 
primeiros anos do regime, o senador Saldanha 
Marinho, expressando opinião por muitos 
compartilhada, lamentou não ser aquela a República 
com que sonharam. A República oligárquica perdura 
até 1930, quando outro golpe de Estado dá início à Era 
Vargas. 

 
Relativamente à substituição do Império pela República 
e aos aspectos marcantes do novo regime, assinale a 
opção correta. 

 
a) Eleições fraudulentas, voto a descoberto e 

reduzido número de eleitores caracterizaram o 
regime republicano, que a Revolução de 1930 
buscou encerrar. 

b) As crises que abalaram a Primeira República nos 
anos 1920 foram essencialmente civis e, a rigor, 
deixaram o segmento militar à margem. 

c) A vitória militar brasileira na Guerra do Paraguai 
fortaleceu as instituições monárquicas, 
proporcionando duas décadas a mais de 
estabilidade ao Império. 

d) A vigorosa participação popular a favor da 
República explica a rapidez com que os 

acontecimentos de 15 de novembro de 1889 
selaram o fim do Império. 

e) Os governos dos marechais Deodoro e Floriano 
representavam o ideário republicano histórico e 
os interesses da nova burguesia do café. 

 
162 - (UNIFOR CE/2012)    

A proclamação da República dos Estados Unidos do 
Brasil, a 15 de Novembro de 1889, foi um movimento 
militar que contou com o apoio das classes dominantes 
agrárias, particularmente os produtores de café. A 
partir deste movimento constitui-se o que é conhecido 
como a Velha República (1889 – 1930). Não faz parte 
das características do período: 
 
a) A descentralização do poder político em favor dos 

estados. 
b) A supremacia dos estados de São Paulo e Minas 

gerais na alternância do poder. 
c) O dinamismo e o domínio econômico da 

agricultura de exportação. 
d) O crescimento industrial induzido pelo 

crescimento do setor exportador. 
e) A proteção especial concedida aos produtores de 

Cana de Açucar, a partir do Convênio de Caruaru. 
 
163 - (Unifra RS/2012)    

A Primeira República Brasileira (1.889 – 1.930) foi 
instituída a partir de um golpe de Estado de feições 
militares. Essa característica marcou o período em que 
esta experiência de governo esteve em vigor. Nesse 
sentido, pode-se considerar incorreta a afirmação 

 
a) Houve mudanças urbanas nas capitais, com 

reformas que afetaram a arquitetura e o 
saneamento das cidades. 

b) Um processo de modernização do Estado e da 
própria sociedade foi movido pela crença da 
influência positiva das descobertas científicas. 

c) Greves operárias e revoltas urbanas e rurais 
mostraram as contradições do momento histórico 
vivido. 

d) Fraudes eleitorais constantes e autoritarismo 
mostraram que a busca pela manutenção do 
poder esteve marcada pela corrupção. 

e) Apesar dos percalços políticos, pode-se considerar 
um ganho para essa sociedade a conquista do 
voto feminino nos anos finais dessa época.3 

 
164 - (ACAFE SC/2013)    

Patriarcalismo, patrimonialismo e autoritarismo são 
três expressões que atravessam a formação histórica 
do Brasil. Acerca desses fenômenos no passado e 
presente do Brasil é correto afirmar, exceto: 

 
a) O patriarcalismo, marca das relações sociais 

brasileiras, se expressa numa visão conservadora 
e tradicional dos papéis sociais desempenhados 
por homens e mulheres desde o período colonial. 



 

 
38 

www.historiaemfoco.com.br 

1ª República - Política 

38 

Tem ampla influência na adoção de práticas 
machistas nas relações de gênero no país. 

b) A ideia de patrimonialismo refere-se à atitude de 
parcela das elites brasileiras que julgam ser o 
Estado parte de seus interesses pessoais, não 
separando a esfera pública da privada. 
Evidentemente isso tem reflexo e impacto 
negativo na condução das funções do Estado, com 
possíveis atos de corrupção e nepotismo. 

c) O autoritarismo marcou as estruturas políticas 
brasileiras desde a criação do Estado até o século 
XX. O atual Estado democrático brasileiro nasceu 
no fim da Ditadura Militar que governou o Brasil 
de 1964 até 1985. 

d) O período clássico do patrimonialismo na História 
Brasileira foi o da 1ª República. Tanto a 
Constituição Brasileira da época, como as leis 
comuns, permitiam amplamente o favorecimento 
de indivíduos pelo Estado. Após as eleições, que 
ocorriam pelo sistema de voto censitário, o 
político podia usar práticas patrimonialistas de 
forma legal. 

 
165 - (Fac. Santa Marcelina SP/2013)    

Examine a capa da revista O Immigrante, de 1908. 
 

 
(www.arquivoestado.sp.gov.br) 
 

Tal movimento migratório está relacionado 
 

a) às guerras de religião na Europa, que expulsaram 
muitas pessoas de seus países de origem, e ao fim 
do tráfico negreiro, que gerou escassez de mão de 
obra no Brasil. 

b) à piora das condições de vida na Europa, que 
estimulou a emigração, e à expansão da 
cafeicultura no Brasil, que exigiu cada vez mais 
trabalhadores nos campos. 

c) aos efeitos da industrialização na Europa, que 
provocaram desemprego em massa, e à 
exploração de ouro no Brasil, que atraiu milhares 
de estrangeiros. 

d) aos movimentos de unificação da Itália e da 
Alemanha, que desencadearam conflitos internos, 
e ao apogeu da indústria no Brasil, que ampliou o 
mercado consumidor. 

e) ao aumento das tensões ideológicas na Europa, 
que motivou guerras e conflitos sociais, e ao 
declínio demográfico no Brasil, que enfraqueceu a 
economia nacional. 

 
166 - (IFSC/2013)    

Sobre o período da História do Brasil denominado 
República Velha, leia e analise as proposições abaixo: 

 
Imagem disponível em: 

http://chamadodeherodoto.blogspot. 
com.br/2011/05/web-quest.html. Acesso em: 1 out. 
2012 
 
I. A figura do "coronel" era muito comum durante 

os anos iniciais da República, principalmente nas 
regiões do interior do Brasil. O coronel era um 
grande fazendeiro que utilizava seu poder 
econômico para garantir a eleição dos candidatos 
que apoiava. 

II. O período que vai de 1889 a 1930 é conhecido 
como a República Velha. Este período da História 
do Brasil é marcado pelo domínio político das 
elites agrárias paulistas e gaúchas. 

III. A República Velha foi marcada pelo governo de 
presidentes civis, ligados à cultura da cana de 
açúcar. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

  
a) Apenas a proposição III é verdadeira. 
b) Apenas as proposições II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
d) Apenas a proposição I é verdadeira. 
e) As proposições I, II e III são verdadeiras. 

 
167 - (PUC SP/2013)    

O Brasil conheceu seis Constituições desde a 
proclamação da República, em 1889. É possível afirmar 
que a de 
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a) 1891 limitou o direito de voto aos alfabetizados e 
maiores de 21 anos e determinou o caráter 
permanente das Forças Armadas. 

b) 1934 determinou a nacionalização das fontes de 
riquezas minerais e petrolíferas e estimulou a 
entrada de trabalhadores estrangeiros. 

c) 1946 extinguiu o imposto sindical e afirmou o 
privilégio do poder executivo sobre os poderes 
legislativo e judiciário. 

d) 1967 estabeleceu eleições diretas para a 
Presidência da República e suprimiu o Conselho 
de Segurança Nacional. 

e) 1988 reinstaurou o parlamentarismo como 
sistema de governo e reconheceu o direito de 
voto dos analfabetos. 

 
168 - (UEFS BA/2013)    

Os anseios democráticos e os ideais patrióticos 
contidos na crítica à monarquia e na propaganda 
republicana tiveram que aguardar outras 
oportunidades. Eles foram colocados sob controle ou 
mesmo suprimidos. (NADAI; NEVES, 1993, p. 192). 

 
Os fatores responsáveis pela distorção dos ideais 
democráticos na República brasileira, até a Segunda 
Guerra Mundial, relacionamse com a 

 
a) permanência das oligarquias, do coronelismo, do 

continuísmo e da manipulação do voto. 
b) força do partido monarquista, dos movimentos 

messiânicos da área rural e das ligas camponesas. 
c) atuação do movimento tenentista, da Coluna 

Prestes e do Partido Comunista. 
d) manutenção da eleição censitária, a restrição ao 

voto do negro e a liberação do voto do analfabeto. 
e) preservação do Poder Moderador, a criação dos 

Senados vitalícios e a anulação das Constituições 
estaduais. 

 
169 - (UEG GO/2013)    

Prudente! Prudente e discreto  
Como o avô, o Santo Varão.  
Bem grande avô! Bem grande neto,  
O autêntico! 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1993. p. 275. 

 
O poema “Prudente de Morais Neto” tem como 
destinatário o neto do presidente Prudente de Morais, 
que governou o Brasil de 1894 a 1898, em cujo governo  

 
a) enfrentou a Guerra de Canudos, retratada em Os 

sertões, de Euclides da Cunha.  
b) modernizou o Rio de Janeiro, promovendo uma 

reforma urbana tematizada em Canaã, de Graça 
Aranha.  

c) priorizou a construção de açudes no nordeste, 
evento retratado em Vidas secas, de Graciliano 
Ramos.  

d) alavancou a indústria nacional, fato tematizado 
em Parque industrial, de Pagu.  

 
170 - (UFU MG/2013)    

A denominação “República dos coronéis” refere-se aos 
coronéis da antiga Guarda Nacional, que eram em sua 
maioria proprietários rurais com base local de poder. A 
expressão pode prestar-se a equívocos porque se, de 
um lado, o fenômeno do coronelismo se associa à 
Primeira República, de outro seria errôneo dizer que a 
República “pertenceu” aos “coronéis”. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12ed. São Paulo:  
Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p. 263. 

 
Sobre a consolidação da política republicana nas 
primeiras décadas do século XX, marque, para as 
afirmativas abaixo, (V)Verdadeira, (F) Falsa ou (SO) Sem 
Opção.  

 
1. Nos primeiros anos da República no Brasil, o 

coronelismo representou uma variante do 
chamado “clientelismo”, no qual os líderes locais 
controlavam os votantes em sua área de 
influência, trocando votos por favores variados.  

2. As eleições, durante a República das Oligarquias, 
também ficaram conhecidas como as “eleições do 
cacete”, chamadas assim devido à violência com 
que os liberais alteravam os resultados do pleito.  

3. Como estabelecia a Constituição republicana de 
1891, o voto no Brasil era aberto, o que acabou 
permitindo que os eleitores ficassem sujeitos à 
pressão dos chefes políticos, distorcendo a prática 
eleitoral no país.  

4. Os “coronéis”, embora importantes para 
sustentação do sistema oligárquico, dependiam 
de outras instâncias para manter seu poder, tais 
como os governos estaduais, de onde partiam as 
diretrizes políticas nacionais.  

 
171 - (UNESP SP/2013)    

A disputa pelo Acre, entre Brasil e Bolívia, na passagem 
do século XIX para o XX, envolveu 

 
a) guerra entre os dois países, que durou mais de dez 

anos e provocou a destruição de boa parte das 
áreas de plantio e extrativismo na região. 

b) atuação militar e política da Grã-Bretanha, que 
mediou as negociações entre os países sul-
americanos e estabeleceu a hegemonia britânica 
na região amazônica. 

c) interesses dos dois países relacionados à 
exploração do látex, que atraíra grande 
contingente de brasileiros para a região, na 
segunda metade do século XIX. 

d) intervenção dos Estados Unidos, que 
aproveitaram o conflito entre os países sul-
americanos para assumir o controle sobre a 
exploração do gás natural boliviano. 
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e) conflitos armados, que se alastraram por toda a 
região amazônica no princípio do século XX e dos 
quais participaram, também, a Colômbia e a 
Venezuela. 

 
172 - (UNIMONTES MG/2013)    

O Coronelismo é um fenômeno político brasileiro típico 
da República Velha porque 
 
a) a base da política nacional até 1930 era 

representada pelo domínio dos latifundiários 
sobre os grandes contingentes eleitorais do meio 
rural. 

b) os oficiais do Exército, a partir de 1922, 
começaram a fazer oposição ao governo central 
através dos coronéis que comandavam tropas 
estaduais. 

c) a Constituição de 1891 colocava nas mãos dos 
produtores municipais, minifundiários, a 
competência para fiscalizar os atos do regime 
republicano. 

d) os oficiais do Exército gozavam de grande poder e 
popularidade no início da vida republicana 
brasileira devido à disciplina e patriotismo. 

 
173 - (ACAFE SC/2014)    

As culturas da cana-de-açúcar e do café ilustram muito 
bem alguns aspectos da economia brasileira desde a 
colônia até o período republicano. 

 
Acerca das mesmas e de suas correlações internas e 
externas é correto afirmar, exceto: 

 
a) Os acordos de Taubaté em 1920 definiram 

claramente espaços e zonas de produção 
açucareira e cafeeira no Brasil. Dessa forma, 
evitava-se a superprodução e a baixa do preço no 
mercado internacional. 

b) Há uma clara correlação entre esses dois produtos 
e o processo de inserção brasileira na economia 
mundial. De forma geral o Brasil (colônia e depois 
independente) tornou-se exportador de bens 
primários. Manufatura e indústria foram 
atividades secundárias em boa parte da História 
econômica brasileira. 

c) O autoritarismo e a escravidão foram visíveis 
aspectos da conformação política e social do Brasil 
nessas duas atividades agrícolas. As grandes 
lavouras exportadoras usavam de trabalho 
escravo e qualquer rebelião ou contestação era 
reprimida com muita violência. 

d) Em clara correlação com o perfil produtivo 
açucareiro e cafeeiro, o latifúndio marcou a 
conformação da propriedade no Brasil. 

 
174 - (ESPM/2014)    

A República dos Estados Unidos do Brasil e a República 
da Bolívia, animadas do desejo de consolidar para 
sempre a sua antiga amizade, removendo motivos de 

ulterior desavença, e querendo ao mesmo tempo 
facilitar o desenvolvimento das suas relações de 
comércio e boa vizinhança convieram em celebrar um 
tratado de permuta de territórios e outras 
compensações. 

 (Eugênio Vargas Garcia. Diplomacia Brasileira e Política 
Externa: documentos históricos 1493-2008) 

 
O texto pertence ao Tratado de Petrópolis concluído 
em 17 de novembro de 1903. Assinale a alternativa que 
apresente, respectivamente, o território adquirido pelo 
Brasil por permuta e uma compensação prometida ao 
governo da Bolívia de acordo com o tratado.  

 
a) Rondônia – Porto de Paranaguá;  
b) Rondônia – Rodovia Transamazônica;  
c) Acre – Estrada de Ferro Madeira-Mamoré;  
d) Acre – Rodovia Transamazônica;  
e) Roraima – Estrada de Ferro Norte-Sul. 

 
175 - (FGV/2014)    

Somente a partir de 1850 vai se observar um maior 
dinamismo no desenvolvimento econômico do país em 
geral e de suas manufaturas, em particular. O 
crescimento do número de empresas industriais se 
faria com relativa rapidez. 
Mas o que provocaria essas mudanças? 

(Sonia Mendonça, A industrialização brasileira. p. 12) 
 

É correto responder à indagação afirmando que 
 

a) a Câmara dos Deputados aprovou medidas 
restritivas às importações, como a proibição da 
entrada de mercadorias similares às já produzidas 
no país, e também criou a primeira política 
industrial brasileira. 

b) houve a importante contribuição do fim do tráfico 
de escravos para o Brasil, que possibilitou a 
disponibilidade de capitais, além dos efeitos 
duradouros da agricultura, especialmente do café. 

c) a nacionalização do subsolo brasileiro, presente 
na Constituição imperial, impulsionou os 
investimentos privados na exploração mineral, 
conjuntamente com os incentivos 
governamentais na criação de estaleiros. 

d) ocorreu uma rápida modernização dos grandes 
engenhos de açúcar do Nordeste em função dos 
financiamentos ingleses e, em 1851, fundou-se 
um banco estatal de desenvolvimento. 

e) acertou-se com a Inglaterra a renovação dos 
Tratados de 1827, que ofereciam tarifas 
privilegiadas aos ingleses e estes, em 
contrapartida, proporcionavam transferência de 
tecnologia industrial. 

 
176 - (FUVEST SP/2014)    
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A charge satiriza uma prática eleitoral presente no 
Brasil da chamada “Primeira República”. Tal prática 
revelava a  

  
a) ignorância, por parte dos eleitores, dos rumos 

políticos do país, tornando esses eleitores adeptos 
de ideologias políticas nazifascistas.  

b) ausência de autonomia dos eleitores e sua 
fidelidade forçada a alguns políticos, as quais 
limitavam o direito de escolha e demonstravam a 
fragilidade das instituições republicanas.  

c) restrição provocada pelo voto censitário, que 
limitava o direito de participação política àqueles 
que possuíam um certo número de animais.  

d) facilidade de acesso à informação e propaganda 
política, permitindo, aos eleitores, a rápida 
identificação dos candidatos que defendiam a 
soberania nacional frente às ameaças 
estrangeiras.  

e) ampliação do direito de voto trazida pela 
República, que passou a incluir os analfabetos e 
facilitou sua manipulação por políticos 
inescrupulosos.  

 
177 - (IFGO/2013)    

Leia as informações dos documentos-canção abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
Canção: Café com leite 
Ano: 1921-1926 
Autor: Freire Júnior 
Intérprete: Fernando 
Gênero: Maxixe 
Gravadora: Odeon 
 
Nosso Mestre Cuca movimentou 
O Brasil inteiro, 
Cada um estado pra cá mandou 
O seu cozinheiro. 
 
Mexeu-se a panela, fez-se a comida 
Com perfeição. 
Assim foi a bóia, bem escolhida 

Com precaução. 
 
Café paulista, 
Leite mineiro, 
Nacionalista 
Bem brasileiro. (bis) 
 
Preto com branco, 
Café com leite, 
Cor democrata. 
 
É preto com branco, 
Meu bem, aceite. 
Cor da mulata. 
 
O leite é bem grosso, café é forte 
Agüenta a mão. 
As novas comidas 
Têm que dar sorte na situação. 

Disponível em: 
<http://acervo.ims.uol.com.br/asp/download.asp?cod
igo=24226&iIndexS 
rv1&iUsuario=0&obra=18400&tipo=1&iBanner=0&iIdi
oma=0>. Acesso em: 03 set. 2013. 

 
a) A canção acima faz uma clara referência à “política 

do café-com-leite”, que estabeleceu a alternância 
de políticos mineiros e paulistas no posto 
presidencial desde o início do regime republicano 
brasileiro. 

b) O texto acima mostra que os políticos fizeram o 
uso da canção para propagandear os seus ideais. 
No caso, o governo federal dessa época criou o 
Departamento de Imprensa e Propaganda para 
promover uma imagem positiva das oligarquias. 

c) A prática política exposta na canção se sustentava 
pelo chamado “voto de cabresto”, que só era 
possível em tal período porque a população 
analfabeta tinha o direito de participar dos 
processos eleitorais. 

d) O “coronelismo” era o sustentáculo fundamental 
para que a “política do café-com-leite” 
funcionasse. Afinal, o poder e a influência dos 
grandes proprietários de terra garantiam o 
resultado de vários pleitos. 

e) Ao evocar a mistura de cores (“preto com 
branco”) e a imagem da mulata, a canção se 
mostra como uma crítica contundente à 
discriminação racial, que se estabelecia no Brasil 
desde os tempos da escravidão. 

 
178 - (Mackenzie SP/2014)    

Os reflexos da Primeira Guerra Mundial para economia 
brasileira, durante o governo de Wenceslau Brás 
(1914–1918), ocasionaram 

 
a) o aumento do déficit orçamentário, pois para 

corrigir os problemas financeiros do governo 
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anterior, Wenceslau Brás teve de recorrer a um 
novo Funding Loan. 

b) a ampliação da produção industrial brasileira e a 
criação de novas fábricas para suprir o mercado 
nacional, devido à queda das importações de 
produtos industrializados estrangeiros. 

c) a sensível diminuição na produção industrial 
brasileira, devido à enorme evasão de mão de 
obra das indústrias, pois grande contingente de 
operários foi enviado, como soldados, para lutar 
no conflito. 

d) o aumento de empréstimos e investimentos em 
diversos setores da nossa economia, por parte de 
banqueiros e industriais estrangeiros que, 
temerosos dos rumos do conflito mundial, 
passaram a investir no país. 

e) a drástica redução dos investimentos no setor 
industrial e a queda de sua produção, uma vez que 
o governo brasileiro incentivou os produtores 
agrícolas a aumentarem suas safras a fim de 
abastecer o mercado externo. 

 
179 - (UECE/2014)    

No Brasil, o Coronelismo, fenômeno político da 
Primeira República, tinha como uma de suas principais 
prerrogativas a  

 
a) limitação do exercício da cidadania, com o voto de 

cabresto, que assegurava o controle do voto.  
b) autonomia política resultante da organização da 

economia rural da época.  
c) prática da cidadania política vinculada à estrutura 

social dominante no período.  
d) adoção de valores éticos para o atendimento das 

demandas políticas da sociedade.  
 
180 - (UEG GO/2014)    

A passagem das autoridades foi acompanhada por um 
tom respeitoso por parte da população que 
acompanhava o desenrolar das atividades e honrarias 
concedidas à família imperial. A passagem do cortejo 
pela Avenida Rio Branco foi acompanhada da execução 
do Hino Nacional em uma coreografia a que não 
faltavam lágrimas e palmas dos populares.  

SANDES, Noé Freire. A invenção da nação. Goiânia: Editora 
da UFG, 2000. p. 214. 

 
O trecho citado descreve o desfile oficial que a Família 
Real Brasileira realizou no Rio de Janeiro, então Capital 
Federal, em meados da década de 1920, quando foi 
oficializada a revogação de seu banimento. Esse evento 
político só foi possível em função  

 
a) da consolidação da República, que promoveu o 

retorno da Família Real como um ato de 
reconciliação entre o passado e o presente do 
Brasil.  

b) da articulação realizada por grupos monarquistas 
presentes na Câmara Federal, que pretendiam 
propor um referendo pela volta da Monarquia.  

c) do cenário político promovido pelo fim da 
Primeira Guerra Mundial, que obrigou o Brasil a 
abrir suas fronteiras às ondas de imigrantes.  

d) do desenvolvimento das relações diplomáticas 
entre o Brasil e a França, país europeu onde a 
Família Real estava exilada desde 1889.  

 
181 - (UEPA/2014)    

Não há nenhuma dificuldade, diga sempre que é 
solidário com o governo. Tudo se reduz a obedecer. 
Obedeça e terá politicamente acertado. Do contrário, o 
senhor sabe, estou aqui com o facão na mão, para 
chamar à ordem àqueles que se insurgirem. A minha 
missão é essa: manobrar o facão, ou em cima quando 
se trata da política federal, ou em baixo, quando da 
estadual. O nosso meio de orientação é esse. Portanto, 
olho no facão, não esqueça e boa viagem. 

(RACHE, P.Homens de Minas,apud CARONE,E.,1975-B,p.271  
In ALENCAR, Francisco et.al.2 ed.Rio de Janeiro:Ao Livro 
Técnico,1985). 

 
A explicação acima narrada, feita pelo então presidente 
(governador) de Minas Gerais a um senador de seu 
partido, se insere nas práticas de manutenção do poder 
durante o período da República Velha no Brasil e sobre 
elas afirma-se que: 

 
a) iniciaram com a eleição do primeiro presidente 

civil, Prudente de Morais, que ao construir uma 
política de conciliação entre os diversos níveis de 
poder, federal, estadual e municipal instituiu a 
Comissão de Verificação que tinha poder de 
reconhecer ou não a eleição para os vários cargos 
executivos sempre ligados ao governo. 

b) as oligarquias dominantes de São Paulo aliadas às 
de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, criaram 
um mecanismo eleitoral, baseado no voto do 
cabresto, de modo a exercer a hegemonia política 
em nível nacional, fundamentado no apoio 
irrestrito aos coronéis municipais, pois estes é que 
mantinham o eleitorado rural brasileiro, sob sua 
tutela. 

c) o governo federal só referendava os candidatos 
eleitos para essa esfera se estes pertencessem às 
oligarquias dominantes nos seus estados e os 
mesmos comprometiam-se a sempre aprovar a 
política presidencial. Por sua vez, os governos 
estaduais se apoiavam no poder dos coronéis 
municipais e estes, como necessitavam de verbas 
do governo, obrigavam seus dependentes a votar 
nos candidatos por ele indicados. 

d) Campos Sales inaugurou a “paz política”, ao criar 
um mecanismo eleitoral que tinha como princípio 
assegurar a todas as oligarquias estaduais um 
período de predomínio político em níveis nacional 
e regional, conseguindo com isso manter-se no 
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poder por um longo período, fazer seu sucessor, 
garantir o poder econômico do café. 

e) desde o início da República, os primeiros 
presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto, identificaram a necessidade de organizar 
a máquina eleitoral, visto que, a partir da 
implantação do novo regime haveria eleições para 
todos os cargos fossem eles municipais, estaduais 
e federais, criando assim a política dos 
governadores. 

 
182 - (UERJ/2014)    

 
A restituição da passagem 
As famílias chegadas a Santos com passagens de 3ª 
classe, tendo pelo menos 3 pessoas de 12 a 45 anos, 
sendo agricultores e destinando-se à lavoura do estado 
de São Paulo, como colonos nas fazendas ou 
estabelecendo-se por conta própria em terras 
adquiridas ou arrendadas de particulares ou do 
governo, fora dos subúrbios da cidade, podem obter a 
restituição da quantia que tiverem pago por suas 
passagens. 
Adaptado de O immigrante, nº 1, janeiro de 1908. 

 
A publicação da revista O immigrante fazia parte das 
ações do governo de São Paulo que tinham como 
objetivo estimular, no final do século XIX e início do XX, 
a ida de imigrantes para o estado. Para isso, ofereciam-
se inclusive subsídios, como indica o texto. 
Essa diretriz paulista era parte integrante da política 
nacional da época que visava à garantia da: 

 
a) oferta de mão de obra para a cafeicultura 
b) ampliação dos núcleos urbanos no interior 
c) continuidade do processo de reforma agrária 
d) expansão dos limites territoriais da federação 

 
183 - (UFG GO/2014)    

Analise o quadro a seguir. 
 

 
CARONE, Edgar. República Velha: instituições e classes 

sociais.  
São Paulo: Difel, 1972. p. 77. (Adaptado). 

 
O quadro apresentado registra o aumento no número 
de trabalhadores por estado no Brasil, de 1907 para 
1920. Considerando-se o contexto histórico e os dados 
do quadro, conclui-se que o referido aumento deveu-
se 

 
a) à valorização da produção leiteira em Minas 

Gerais, que transformou a produtividade nos 
latifúndios voltados à indústria de laticínios. 

b) ao crescimento demográfico no Rio Grande do 
Sul, que recebeu imigrantes platinos em razão da 
desindustrialização provocada pela Guerra do 
Paraguai. 

c) à dinamização da produção com novas 
contratações na região do Vale do Paraíba no Rio 
de Janeiro, que decorreu da ampliação da 
exportação de café. 

d) ao investimento no potencial turístico de 
Pernambuco, que demandou mão de obra interna 
para a prestação de serviços. 

e) ao impulso do desenvolvimento das indústrias em 
São Paulo, que implicou no fortalecimento do 
movimento operário e das greves na capital 
paulista. 

 
184 - (Unicastelo/2014)    

Para a consolidação do poder das oligarquias agrárias, 
capitaneadas pelos cafeicultores paulistas, sobre a 
República brasileira, era necessária uma sistemática de 
controle. Em um Estado como o da Primeira República, 
formalmente liberal, democrático e representativo, 
mas essencialmente oligárquico, exclusivo, a serviço de 
uma pequena elite, o núcleo de poder necessitava de 
uma sistemática de dominação consentânea com esse 
caráter. Se havia sufrágio universal, este deveria ser 
burlado; se havia um Congresso, esse devia estar ao 
serviço do poder executivo; se havia uma política 
econômica, essa deveria ser posta ao serviço exclusivo 
dos setores mais poderosos da classe dominante. 

(Antonio Mendes Jr. et al. Brasil História, 1983. Adaptado.) 
 

Essa “sistemática de controle” pode ser expressa 
 

a) na Política do Café com Leite e na implantação da 
Justiça Eleitoral. 
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b) na “degola” dos candidatos oposicionistas e na 
Política dos Governadores. 

c) no voto aberto manipulado pelos coronéis e no 
centralismo político. 

d) no protecionismo alfandegário e na autonomia 
das assembleias estaduais. 

e) na alternância de paulistas e gaúchos na 
presidência e nas fraudes eleitorais. 

 
185 - (Mackenzie SP/2014)    

 
 

A caricatura satiriza a Revolta da Vacina, ocorrida 
durante o governo de Rodrigues Alves (1902-1906). Ela 
evidencia que 

 
a) a política saneadora do então presidente visava, 

principalmente, atender aos apelos das camadas 
populares, que reivindicavam melhorias das 
condições de higiene da cidade. 

b) o programa de reurbanização e saneamento da 
cidade do Rio de Janeiro pretendia estimular a 
imigração e a entrada de capitais estrangeiros, 
modernizando a capital e dando fim às epidemias. 

c) a execução do programa do presidente era 
voltada para o bem-estar da massa popular, 
entretanto, por falta de informação e instigados 
pela propaganda socialista, o povo se revoltou em 
motins. 

d) o médico sanitarista Oswaldo Cruz, antes de 
iniciar o processo de vacinação em massa da 
população, esclareceu os mesmos a respeito dos 
benefícios médicos, o que não impediu o levante. 

e) tal revolta ocorreu devido ao descontentamento 
popular frente ao governo, pois não foram 
disponibilizadas o número suficiente de vacinas 
para toda a população carente. 

 
186 - (UNISC RS/2014)    

São características da República Velha brasileira (1889-
1930): 

 
I- O modelo econômico agroexportador. 
II- O coronelismo e as fraudes eleitorais na política. 
III- A adoção de volumosa legislação trabalhista que 

deu origem à CLT. 
IV- Uma forte centralização política e administrativa 

do poder no Rio de Janeiro, o que provocou uma 
série de conflitos de caráter federalista no país. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
187 - (UFU MG/2014)    

A Guerra de 1914-18 dará grande impulso à indústria 
brasileira. No primeiro censo posterior à guerra, 
realizado em 1920, os estabelecimentos industriais 
arrolados, somaram 13.336, com 1.818.156 contos de 
capital e 275.512 operários. Destes estabelecimentos, 
5.936 tinham sido fundados no quinquênio 1915-19, o 
que revela claramente a influência da guerra. Quanto 
ao caráter desta indústria recenseada em 1920, a 
modificação mais sensível será a transferência para o 
primeiro lugar das indústrias de alimentação, que 
passam de 26,7% da produção em 1907, para 40,2% em 
1920. 

PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil.  
12ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1970, p. 261. 
(adaptado) 

 
Entre a primitiva indústria artesanal da colônia e a 
moderna maquinofatura, Caio Prado Júnior fala de um 
grande hiato que se estendeu por boa parte do período 
Imperial. Foi somente a partir da última década do 
século XIX que o país viu crescer o número de 
indústrias, sendo que durante a Primeira Guerra 
ocorreu a 

 
a) abertura do mercado consumidor europeu ao 

Brasil como resultado da adoção, no velho 
continente de um liberalismo econômico radical. 

b) substituição das importações pela produção 
nacional e, ainda, por uma acentuada depreciação 
do câmbio, o que reduziu a concorrência 
estrangeira. 

c) quebra da bolsa de valores americana e da 
economia cafeeira brasileira, o que reconduziu 
capitais investidos na agricultura para a indústria. 

d) ampliação da oferta americana e inglesa de 
carvão, matéria prima inexistente no Brasil, que 
passou a servir de fonte energética para a 
indústria nacional. 

 
188 - (UNESP SP/2014)    

Durante o período da presidência de Rodrigues Alves 
(1902- 1906), o Rio de Janeiro passou por um amplo 
processo de reurbanização. Um dos objetivos desse 
processo foi 

 
a) a democratização no uso do espaço urbano, com 

a criação de áreas de lazer e de divertimento 
popular. 
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b) o estímulo ao turismo e à organização de grandes 
eventos na cidade, aumentando a captação de 
recursos financeiros. 

c) a ocupação sistemática dos morros, ampliando a 
disponibilidade de áreas de residência e prestação 
de serviços. 

d) a melhoria da higiene e do saneamento urbanos, 
com a vacinação obrigatória e a erradicação de 
epidemias. 

e) o combate à violência e ao crime organizado, que 
proliferavam nos morros e nas áreas centrais da 
cidade. 

 
189 - (PUC RJ/2014)    

“É de lá [dos estados] que se governa a República, por 
cima das multidões que tumultuam, agitadas, nas ruas 
da capital da União. A política dos estados [...] é a 
política nacional.” 

(Manoel Ferraz Campos Sales. Da propaganda à presidência, 
1908). 

 
A partir do diagnóstico acima, o presidente Campos 
Sales (1898-1902) criou a “Política dos Governadores”, 
esquema político que deu ao país uma estabilidade de 
configuração oligárquica. 

 
Assinale a opção que resume o funcionamento daquela 
política. 

 
a) Pela Constituição republicana de 1891, as pessoas 

de baixa renda não tinham direito de voto, sendo, 
portanto, o congresso nacional composto 
somente por membros das elites e dos sindicatos 
oficiais. 

b) A inacessibilidade das camadas populares aos 
poucos serviços públicos tornava-as dependentes 
dos chefes locais para o atendimento de suas 
necessidades básicas, destituindo-as, na prática, 
da cidadania e, portanto, do exercício do voto. 

c) A Constituição de 1891 estabeleceu uma tal 
superposição do executivo federal sobre todas as 
outras instâncias de poder que os municípios e os 
estados ficaram alijados da política nacional. 

d) Os executivos estaduais, apoiados pelo executivo 
federal, garantiam a eleição dos candidatos 
oficiais graças às suas ligações com o poder local 
dos “coronéis”, o que estabeleceu uma cadeia 
nacional de troca de favores. 

e) A inexistência de uma legislação trabalhista na 
Primeira República (1898-1930) afastou os 
trabalhadores urbanos da vida política, 
entregando, dessa forma, o comando do Estado 
brasileiro aos grandes empresários. 

 
190 - (PUC RJ/2014)    

A Proclamação da República, em 15 de novembro de 
1889, exigiu que o país adotasse um novo texto 
constitucional. Sobre a nova Constituição, aprovada em 
1891, podemos afirmar que  

 
a) instituiu uma República Federativa no Brasil, 

transformando as antigas províncias em Estados, 
mas sem conferir-lhes grande autonomia, pois 
eles permaneceram dependentes do Governo 
Federal para prover suas despesas 
administrativas.  

b) estabeleceu o direito de voto para todos os 
cidadãos maiores de 21 anos; entretanto, o 
contingente de eleitores era restrito, pois estavam 
excluídos os analfabetos, as mulheres e os 
mendigos, que constituíam a maioria da 
população brasileira.  

c) implementou o regime republicano, com a eleição 
direta para presidente da República, para o 
Senado e para a Câmara Federal, sendo que os 
Estados também podiam eleger seus 
governadores e suas Assembleias Legislativas, 
mas não podiam dispor de uma constituição 
própria.  

d) estabeleceu a separação entre o Estado e a Igreja 
Católica, mas o catolicismo continuou sendo 
considerado a religião oficial do país, tendo em 
vista o receio dos novos dirigentes republicanos 
de que as religiões protestantes, introduzidas pe-
los imigrantes europeus, dividissem a população 
brasileira.  

e) aceitou a livre associação e a reunião dos cidadãos 
brasileiros – exceto em casos de mobilização 
sediciosa –, tendo sido, por isso, considerada uma 
constituição liberal; mas também mostrou seu 
lado conservador ao não instituir o habeas corpus, 
por julgá-lo excessivamente perigoso à ordem 
social. 

 
191 - (ENEM/2009)    

A definição de eleitor foi tema de artigos nas 
Constituições brasileiras de 1891 e de 1934. Diz a 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 
de 1891: 

 
Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos 
que se alistarem na forma da lei. 

 
A Constituição da República dos Estados Unidos do 
Brasil de 1934, por sua vez, estabelece que: 

 
Art. 180. São eleitores os brasileiros de um e de outro 
sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da 
lei. 

 
Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao 
gênero dos eleitores, depreende-se que 

 
a) a Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade 

mínima para votar. 
b) a Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, 

referia-se também às mulheres. 
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c) os textos de ambas as Cartas permitiam que 
qualquer cidadão fosse eleitor. 

d) o texto da carta de 1891 já permitia o voto 
feminino. 

e) a Constituição de 1891 considerava eleitores 
apenas indivíduos do sexo masculino. 

 
192 - (ENEM/2009)    

A figura do coronel era muito comum durante os anos 
iniciais da República, principalmente nas regiões do 
interior do Brasil. Normalmente, tratava-se de grandes 
fazendeiros que utilizavam seu poder para formar uma 
rede de clientes políticos e garantir resultados de 
eleições. Era usado o voto de cabresto, por meio do 
qual o coronel obrigava os eleitores de seu “curral 
eleitoral” a votarem nos candidatos apoiados por ele. 
Como o voto era aberto, os eleitores eram 
pressionados e fiscalizados por capangas, para que 
votassem de acordo com os interesses do coronel. Mas 
recorria-se também a outras estratégias, como compra 
de votos, eleitores-fantasma, troca de favores, fraudes 
na apuração dos escrutínios e violência. 

Disponível em: http:/www.histotiadobrasil.net/republica. 
Acesso em: 12 dez. 2008 (adaptado). 

 
Com relação ao processo democrático do período 
registrado no texto, é possível afirmar que 

 
a) o coronel se servia de todo tipo de recursos para 

atingir seus objetivos públicos. 
b) o eleitor não podia eleger o presidente da 

República. 
c) o coronel aprimorou o democrático ao instituir o 

voto secreto. 
d) o eleitor era soberano em sua relação com o 

coronel. 
e) os coronéis tinham influência maior nos centros 

urbanos. 
 
193 - (ENEM/2010)    

Para os amigos pão, para os inimigos pau; aos amigos 
se faz justiça, aos inimigos aplica-se a lei. 
LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa 
Omega. 

 
Esse discurso, típico do contexto histórico da República 
Velha e usado por chefes políticos, expressa uma 
realidade caracterizada 

 
a) pela força política dos burocratas do nascente 

Estado republicano, que utilizavam de suas 
prerrogativas para controlar e dominar o poder 
nos municípios. 

b) pelo controle político dos proprietários no interior 
do país, que buscavam, por meio dos seus currais 
eleitorais, enfraquecer a nascente burguesia 
brasileira. 

c) pelo mandonismo das oligarquias no interior do 
Brasil, que utilizavam diferentes mecanismos 

assistencialistas e de favorecimento para garantir 
o controle dos votos. 

d) pelo domínio político de grupos ligados às velhas 
instituições monárquicas e que não encontraram 
espaço de ascensão política na nascente 
república. 

e) pela aliança política firmada entre as oligarquias 
do Norte e Nordeste do Brasil, que garantiria uma 
alternância no poder federal de presidentes 
originários dessas regiões. 

 
194 - (ENEM/2010)    

I – Para consolidar-se como governo, a República 
precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o 
passado monarquista, incorporar distintas vertentes do 
republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como 
herói republicano radical, mas sim como herói cívico-
religioso, como mártir, integrador, portador da imagem 
do povo inteiro. 

CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: 
O imaginário da República no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
 

I – Ei-lo, o gigante da praça, / O Cristo da multidão! 
É Tiradentes quem passa / Deixem passar o Titão. 

ALVES, C. Gonzaga ou a revolução de Minas. In: 
CARVALHO. J. M. C. A formação das almas: O 
imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990. 
 

A 1.ª República brasileira, nos seus primórdios, 
precisava constituir uma figura heroica capaz de 
congregar diferenças e sustentar simbolicamente o 
novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, 
deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento 
Gonçalves. A transformação do inconfidente em herói 
nacional evidencia que o esforço de construção de um 
simbolismo por parte da República estava relacionado 

 
a) ao caráter nacionalista e republicano da 

Inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação 
de Tiradentes. 

b) à identificação da Conjuração Mineira como o 
movimento precursor do positivismo brasileiro. 

c) ao fato de a proclamação da República ter sido um 
movimento de poucas raízes populares, que 
precisava de legitimação. 

d) à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que 
proporcionaria, a um povo católico como o 
brasileiro, uma fácil identificação. 

e) ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem 
liderado movimentos separatistas no Nordeste e 
no Sul do país. 

 
195 - (ENEM/2010)    

O artigo 402 do Código penal Brasileiro de 1890 dizia: 
Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade 
e destreza corporal, conhecidos pela denominação de 
capoeiragem: andar em correrias, com armas ou 



 

 
47 

www.historiaemfoco.com.br 

1ª República - Política 

47 

instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, 
provocando tumulto ou desordens. 

Pena: Prisão de dois a seis meses. 
SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras 
no Rio de Janeiro: 1850-1890. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Cultura, 1994 (adaptado). 
 

O artigo do primeiro Código Penal Republicano 
naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse 
contexto, tal regulamento expressava 

 
a) a manutenção de parte da legislação do Império 

com vistas ao controle da criminalidade urbana. 
b) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão 

pelos primeiros governos do período republicano. 
c) o caráter disciplinador de uma sociedade 

industrializada, desejosa de um equilíbrio entre 
progresso e civilização. 

d) a criminalização de práticas culturais e a 
persistência de valores que vinculavam certos 
grupos ao passado de escravidão. 

e) o poder do regime escravista, que mantinha os 
negros como categoria social inferior, 
discriminada e segregada. 

 
196 - (ENEM/2011)    

Completamente analfabeto, ou quase, sem 
assistência médica, não lendo jornais, nem revistas, nas 
quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a 
não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta 
de benfeitor. No plano político, ele luta com o 
“coronel” e pelo “coronel”. Aí estão os votos de 
cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa 
organização econômica rural. 

LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-
Ômega, 1978 (adaptado). 

 
O coronelismo, fenômeno político da Primeira 
República (1889-1930), tinha como uma de suas 
principais características o controle do voto, o que 
limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse 
período, esta prática estava vinculada a uma estrutura 
social 

 
a) igualitária, com um nível satisfatório de 

distribuição da renda. 
b) estagnada, com uma relativa harmonia entre as 

classes. 
c) tradicional, com a manutenção da escravidão nos 

engenhos como forma produtiva típica. 
d) ditatorial, perturbada por um constante clima de 

opressão mantido pelo exército e polícia. 
e) agrária, marcada pela concentração da terra e do 

poder político local e regional. 
 
197 - (ENEM/2011)    

Até que ponto, a partir de posturas e interesses 
diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a 
cena política nacional na Primeira República? A união 

de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta 
toda a história do período. A união foi feita com a 
preponderância de uma ou de outra das duas frações. 
Com o tempo, surgiram as discussões e um grande 
desacerto final. 

FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004 
(adaptado). 

 
A imagem de um bem-sucedido acordo café com 

leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância 
de presidência entre os dois estados, não passa de uma 
idealização de um processo muito mais caótico e cheio 
de conflitos. Profundas divergências políticas 
colocavam-nos em confronto por causa de diferentes 
graus de envolvimento no comércio exterior. 

TOPIK, S. A presença do estado na economia política do 
Brasil de 1889 a 1930. 

Rio de Janeiro: Record, 1989 (adaptado). 
 

Para a caracterização do processo político durante a 
Primeira República, utiliza-se com frequência a 
expressão Política do Café com Leite. No entanto, os 
textos apresentam a seguinte ressalva a sua utilização: 

 
a) A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia 

paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à 
presidência, sem necessidade de alianças. 

b) As divisões políticas internas de cada estado da 
federação invalidavam o uso do conceito de 
aliança entre estados para este período. 

c) As disputas políticas do período contradiziam a 
suposta estabilidade da aliança entre mineiros e 
paulistas. 

d) A centralização do poder no executivo federal 
impedia a formação de uma aliança duradoura 
entre as oligarquias. 

e) A diversificação da produção e a preocupação 
com o mercado interno unificavam os interesses 
das oligarquias. 

 
198 - (ENEM/2013)    

Nos estados, entretanto, se instalavam as 
oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, 
e sob o disfarce do que se chamou “a política dos 
governadores”. Em círculos concêntricos esse sistema 
vem cumular no próprio poder central que é o sol do 
nosso sistema. 

PRADO, P. Retrato do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1972. 

 
A crítica presente no texto remete ao acordo que 
fundamentou o regime republicano brasileiro durante 
as três primeiras décadas do século XX e fortaleceu o(a) 

 
a) poder militar, enquanto fiador da ordem 

econômica. 
b) presidencialismo, com o objetivo de limitar o 

poder dos coronéis. 
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c) domínio de grupos regionais sobre a ordem 
federativa. 

d) intervenção nos estados, autorizada pelas normas 
constitucionais. 

e) isonomia do governo federal no tratamento das 
disputas locais. 

 
199 - (ENEM/2014)    

 
Fon-Fon!, ano IV, n. 36, 3 set. 1910. Disponível em: 

objdigital.bn.br. Acesso em: 4 abr. 2014. 
 

A charge, datada de 1910, ao retratar a implantação da 
rede telefônica no Brasil, indica que esta 

 
a) permitiria aos índios se apropriarem da telefonia 

móvel. 
b) ampliaria o contato entre a diversidade de povos 

indígenas. 
c) faria a comunicação sem ruídos entre grupos 

sociais distintos. 
d) restringiria a sua área de atendimento aos estados 

do norte do país. 
e) possibilitaria a integração das diferentes regiões 

do território nacional. 
 
200 - (ENEM/2014)    

O problema central a ser resolvido pelo Novo 
Regime era a organização de outro pacto de poder que 
pudesse substituir o arranjo imperial com grau 
suficiente de estabilidade. O próprio presidente 
Campos Sales resumiu claramente seu objetivo: “É de 
lá, dos estados, que se governa a República, por cima 
das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da 
capital da União. A política dos estados é a política 
nacional”. 

CARVALHO, J. M. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a  
República que não foi. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1987 (adaptado). 

 
Nessa citação, o presidente do Brasil no período 
expressa uma estratégia política no sentido de 

 
a) governar com a adesão popular. 
b) atrair o apoio das oligarquias regionais. 
c) conferir maior autonomia às prefeituras. 
d) democratizar o poder do governo central. 
e) ampliar a influência da capital no cenário nacional. 

 
201 - (IFSC/2015)    

Instituída em 1889, a República prometia ampliar a 
representação político-eleitoral, reforçar os vínculos 
federativos e harmonizar os poderes do Estado. Com 
essas mudanças institucionais e a melhoria das 
condições de vida da população, pretendia-se sepultar 
o passado escravista e fundar uma sociedade mais 
democrática e mais justa. 

 
Leia e analise as seguintes afirmações sobre a República 
Velha: 

 
I. A Constituição de 1891 criou uma República 

Federativa que assegurava a autonomia dos 
estados e instituía um regime presidencialista 
baseado na democracia representativa. 

II. A Revolução Federalista do Rio Grande do Sul 
(1893-1895) foi uma sangrenta guerra civil entre o 
Partido Federalista e o Partido Republicano Rio-
Grandense apoiada pelo Governo Federal. 

III. A República Velha foi denominada “República dos 
Coronéis” porque os presidentes do período, em 
sua maioria, eram grandes latifundiários da região 
Nordeste do país. 

IV. Pela modernização e o progresso que a República 
trouxe, nos seus primeiros anos ocorreram várias 
manisfestações de apoio ao novo regime, como a 
Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e o 
movimento de Canudos, por exemplo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmação III são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras. 

 
202 - (UERJ/2015)    
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espacomorgenlicht.wordpress.com 
 

A partir de meados do século XIX, a expansão urbana 
passou a ser guiada por um modelo de modernização 
cujas reformas modificaram profundamente as grandes 
cidades e a vida de seus habitantes. No início do século 
XX, o Brasil, apesar de encontrar-se em um contexto 
diverso do europeu, inspirou-se na reforma efetuada 
em Paris pelo Barão Haussman. A Reforma Pereira 
Passos (1902-1906) deu início a um processo de 
transformação do Rio de Janeiro na “Paris dos 
Trópicos”. 

 
Cite dois objetivos da reforma urbana de Pereira Passos 
e um efeito dessa reforma para o processo de 
urbanização da cidade do Rio de Janeiro. 

 
203 - (UEM PR/2015)    

O período da História do Brasil compreendido entre os 
anos de 1889 e 1930, chamado de “República Velha”, 
foi caracterizado politicamente pela hegemonia das 

oligarquias. Sobre a República Velha, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. Nesse período, embora a economia apresentasse 

um crescimento, o Brasil continuava a ser 
essencialmente agrícola, com destaque para a 
produção cafeeira. 

02. Na cultura, o grande destaque foi a realização da 
Semana de Arte Moderna de 1922. 

04. Neste período se desenvolveu o Tenentismo, 
movimento comunista que surgiu nas fábricas de 
São Paulo e que teve grande repercussão no 
exército brasileiro. 

08. Durante esse período, a hegemonia política 
exercida pelas oligarquias paulista e mineira foi, 
ironicamente, chamada de política do café com 
leite. 

16. Ao longo da República Velha, o crescimento 
urbano levou o presidente Getúlio Vargas a 
instituir uma legislação que restringia a jornada de 
trabalho, o direito à aposentadoria e proibia os 
trabalhos infantil e feminino nas fábricas. 

 
204 - (UNIMONTES MG/2015)    

Acerca da postura política mineira ao longo da 
República Velha, pode-se afirmar: 

 
a) Os mineiros exerceram forte influência na Câmara 

dos Deputados, pois contavam com a maior 
bancada federal. 

b) Minas Gerais, com sua bancada, limitou-se a 
apoiar as iniciativas dos políticos que 
representavam os paulistas e cariocas. 

c) A bancada mineira representou, ao longo do 
período, os interesses ligados, principalmente, à 
burguesia industrial. 

d) Os políticos mineiros restringiram o seu raio de 
atuação na Câmara Federal às políticas de 
proteção à produção cafeeira. 

 
205 - (FUVEST SP/2015)    

A cidade do Rio de Janeiro abre o século XX 
defrontando‐se com perspectivas extremamente 
promissoras. Aproveitando‐se de seu papel privilegiado 
na intermediação dos recursos da economia cafeeira e 
de sua condição de centro político do país, a sociedade 
carioca via acumularem-se no seu interior vastos 
recursos enraizados principalmente no comércio e nas 
finanças, mas derivando já para as aplicações 
industriais. A mudança da natureza das atividades 
econômicas do Rio foi de monta, portanto, a 
transformá-lo no maior centro cosmopolita da nação, 
em íntimo contato com a produção e o comércio 
europeus e americanos, absorvendo‐os e irradiando‐os 
para todo o país. Muito cedo, no entanto, ficou evidente 
o anacronismo da velha estrutura urbana do Rio de 
Janeiro diante das demandas dos novos tempos. 

Nicolau Sevcenko.  
Literatura como missão. Tensões sociais e criação 
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cultural na Primeira República. 
São Paulo: Brasiliense, 1983. Adaptado. 

 
a) Cite dois exemplos que justifiquem o mencionado 

“anacronismo da velha estrutura urbana do Rio de 
Janeiro”. 

b) Cite duas importantes mudanças 
socioeconômicas pelas quais a cidade do Rio de 
Janeiro passou no princípio do século XX. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 206 
  
   

É certo que a República vai torta; 
Ninguém nega a duríssima verdade. 
Da pátria o seio a corrupção invade 
E a lei, de há muito tempo, é letra morta. 

 
[...] 

 
Os motivos do mal não são mistério: 
É que a gentinha que governa agora 
É o rebotalho que sobrou do Império. 
(Bastos Tigre, apud Elias Thomé Saliba. Raízes do riso. 
S. Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 97 e 98) 

 
206 - (PUCCamp SP/2011)    

A República brasileira é chamada de torta por diversos 
motivos apontados no texto, que podem ser 
relacionados 

 
a) ao predomínio político das oligarquias estaduais, 

às constantes fraudes eleitorais e ao mandonismo 
local já existente antes da Proclamação da 
República. 

b) às restrições impostas pela Constituição de 1891, 
como o voto censitário e a eleição indireta para 
presidente, e ao desastre econômico causado 
pelo Encilhamento. 

c) ao golpe militar que provocou a queda do 
imperador e à permanência, em cargos políticos 
fundamentais, de pessoas da confiança de Pedro 
II. 

d) à Política dos Governadores, que contrariava os 
princípios republicanos e à excessiva centralização 
política, expressa na adoção do unitarismo. 

e) à propagação do positivismo, que feria os ideais 
democráticos, e à permanência da escravidão, 
que impedia a modernização econômica. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 207 
  
   

Na ficção de Guimarães Rosa, cuja primeira virtude 
é chamar o leitor para uma espécie de gramática de 
uma nova língua, o cenário privilegiado é o de um 
amplo sertão brasileiro, entendido ainda como espaço 
simbólico. E o autor teve olhos também para o 
nascimento de Brasília, num conto de Primeiras 

estórias. Entre o tempo arcaico e o tempo do futuro, 
entre “a roça e o elevador”, para lembrar uma imagem 
de Carlos Drummond de Andrade, Rosa escolheu a 
ambos: linguagem de novíssima arquitetura, temas que 
remontam ao regionalismo primitivo, povoado de 
coronéis e jagunços. 

(Aristides Valerim, inédito) 
 
207 - (PUCCamp SP/2013)    

O poder exercido pelo coronéis durante a República 
Velha, principalmente no meio rural, 

 
a) expressava-se no chamado “voto de cabresto”, 

favorecido pela inexistência do voto secreto e de 
uma Justiça Eleitoral, o que facilitava, inclusive, 
fraudes recorrentes. 

b) era duramente combatido pelas oligarquias 
estaduais, uma vez que o mandonismo local 
ameaçava as políticas empreendidas por esses 
grupos políticos e seus interesses. 

c) contestava a política dos governadores, 
sustentada pelos fazendeiros e comerciantes de 
Minas Gerais e de São Paulo. 

d) limitava-se às regiões norte e nordeste, onde 
contava com apoio da Igreja e de movimentos 
sociais, uma vez que a presença do poder público, 
nessas regiões, era inexistente. 

e) baseava-se na lógica da troca de favores, sem 
prejuízo para as classes populares, que recebiam 
inegáveis benefícios econômicos ao obedecerem 
os coronéis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
51 

www.historiaemfoco.com.br 

1ª República - Política 

51 

GABARITO:  

 
1) Gab: C 
 
2) Gab: D 
 
3) Gab: B 
 
4) Gab: A 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab: E 
 
7) Gab: B 
 
8) Gab:E 
 
9) Gab:B 
 
10) Gab: B 
 
11) Gab:A 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: D 
 
14) Gab: 62 
 
15) Gab: 94 
 
16) Gab: B 
 
17) Gab: B 
 
18) Gab: D 
 
19) Gab:  

Uma dentre as características: 
=> caráter autoritário do presidente 
=> submissão da Câmara e do Senado ao autoritarismo 
presidencial 

 
20) Gab:A 
 
21) Gab:E 
 
22) Gab:E 
 
23) Gab: C 
 
24) Gab: C 
 
25) Gab: D 
 
26) Gab: 19 
 
27) Gab: D 

 
28) Gab: E 
 
29) Gab: A 
 
30) Gab: C 
 
31) Gab: E 
 
32) Gab: E 
 
33) Gab: D 
 
34) Gab:  

a) O candidato deverá responder que, a “lei do selo” 
citada no texto refere-se à política fiscal do governo 
de Campos Sales voltada a ampliar a arrecadação 
do Estado e equilibrar suas finanças. 

b) O candidato poderá citar o apoio das oligarquias 
estaduais ao candidato à presidência apresentado 
pelas oligarquias dominantes em nível federal, em 
troca da não interferência federal nos negócios dos 
estados. Poderá citar também o controle do 
Parlamento pelas oligarquias dominantes, 
utilizando instrumentos como a Comissão de 
Verificação. 

 
35) Gab: 12 
 
36) Gab: B 
 
37) Gab: VVFVF 
 
38) Gab: VVFFFFV 
 
39) Gab: VVFFV 
 
40) Gab: ECEE 
 
41) Gab: VVVF 
 
42) Gab:  

a) Típicas da primeira República brasileira ou 
(República Oligárquica ou República dos Coronéis), 
eram eleições baseadas no voto de cabresto, ou 
eram eleições a "bico de pena", ou seja, aquelas em 
que os coronéis manipulavam os eleitores, 
constituindo-se através dos famosos "currais 
eleitorais". 
Obs: Considerar se o candidato indicar que eram 
eleições fraudulentas e corruptas, desde que 
inseridas no contexto. 
– Considerar se o candidato colocar apenas a 
periodização (República Oligárquica, República dos 
Coronéis, ou República Velha ou Primeira 
República). 

b) O candidato deverá ressaltar, pelo menos, dois 
aspectos: 
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– Política de favores (dar botinas, camisas, chapéus 
e comida) ou clientelismo. 
– Manipulação do transporte. 
– O voto era aberto e não secreto. 
– O ensino da escrita do nome dos eleitores com 
fins eleitorais. 
– Emprenhamento das urnas ou eleitores 
fantasmas ou fraude eleitoral 
– O apadrinhamento ou compadrio 
– A influência dos jagunços ou a força física ou a 
violência 
– O voto de cabresto 
– O mandonismo 
Obs. - Se não responder ou responder errado o ítem 
a, o ítem b não será considerado. 

 
43) Gab: 20 
 
44) Gab:C 
 
45) Gab: A 
 
46) Gab: C 
 
47) Gab:  

A chamada política dos governadores, elaborada no 
governo Campos Sales, visava á criação de um acordo 
entre o governo federal e os governos estaduais, capaz 
de deter o clima de anarquia dos primeiros governos 
republicanos: conflitos de rua, fechamento de jornais, 
rebeliões de escolas militares e a guerra de Canudos 
anunciava, a instabilidade política como regra, no 
precário equilíbrio do mundo republicano. Para Campos 
Sales, era fundamental afastar a política das ruas. O 
pacto com os governadores criava mecanismos 
institucionais que conduziram o país à estabilidade, uma 
vez que consolidaram o domínio das oligarquias. A 
Comissão de verificação de poderes, órgão destinado a 
validar o resultado das urnas, passou a ser controlada, 
politicamente, pelo governo federal. Dessa forma, as 
oposições estavam impedidas de chegar ao poder por 
meio do voto. Selava-se, assim, uma aliança entre 
governo federal e oligarquias de mútuo apoio: o 
governo federal cuidava das finanças e da “grande 
política”, entregando as decisões locais para as 
oligarquias encasteladas no poder. Finalmente, a 
chamada política do café com leite definia a 
predominância dos grandes estados (São Paulo e Minas 
Gerais) no comando do Estado Nacional. Na base local, 
o poder era exercido pelo grandes proprietários rurais, 
mediante o controle de cargos, de votos e pelo próprio 
poder coercitivo de jagunços. Enfim, a estabilidade 
republicana, criada por Campos Sales, restringiu a 
própria idéia de república, de coisa pública entregando 
o controle do país ao domínio dos interesses privados. 

 
48) Gab: ECCE 
 
49) Gab:D 

 
50) Gab:  

No governo de Rodrigues Alves (1902/6) tivemos a 
urbanização do Rio de Janeiro, capital federal. Esta 
cidade era foco de epidemias como a febre amarela e a 
varíola, porque tinha uma estrutura arquitetônica 
obsoleta. 
Com a urbanização acentuada, o centro do Rio de 
Janeiro ficou sendo uma vitrine da aristocracia brasileira 
para o resto do mundo. As suas ruas largas, além de 
mais sofisticadas, foram planejadas para impedir a 
formação de barricadas em caso de uma revolta 
popular. 
Na periferia, a arquitetura urbana era a mesma de 
antes. Nada foi reformulado. Pelo contrário: as 
condições de vida agravaram-se com os novos 
contingentes humanos que estavam chegando. 
Assim, havia duas cidades num mesmo local, como 
afirmou Lima Barreto. Uma que representava o ócio, o 
lazer, os hábitos europeus, o mundo da intelectualidade 
e o consumo em elegantes lojas. A outra, o mundo do 
trabalho, a maioria mulata e negra, as péssimas 
condições de vida e a carência em geral. 

 
51) Gab: A 
 
52) Gab: D 
 
53) Gab:  

A charge relaciona-se com a política do café com leite. 
OU 
Com a alternância de poder entre os estados de Minas 
Gerais e São Paulo. 
O desdobramento nos estados foi a política dos 
governadores. 
OU 
O acordo em que os governos estaduais apoiavam o 
presidente da República; em troca, os estados teriam 
sua autonomia respeitada. 

 
54) Gab: D 
 
55) Gab: C 
 
56) Gab:  

a) O candidato deverá mencionar duas das seguintes 
características: política clientelística, baseada na troca 
de favores; dependência da pessoa; apadrinhamento; 
hierarquia social. 
b) O candidato deverá referir-se necessariamente ao 

controle do eleitorado rural nas respectivas 
localidades em que atuavam os “coronéis”, em que 
estes forneciam votos aos candidatos do estado e 
da União, em troca de proteção econômica e 
liberdade de atuação política nos municípios. 

 
57) Gab: CCEC 
 
58) Gab: 
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a) O Rio de Janeiro era a capital e o principal centro 
político-administrativo do país. Na época, o porto 
do Rio de Janeiro se constituía em um dos principais 
portos exportadores e importadores do país. A 
cidade também abrigava as primeiras iniciativas 
industriais do Brasil. 

b) Procurando eliminar do perfil da cidade o tom 
acanhado herdado do Período Colonial, Pereira 
Passos rasgou novas avenidas, especialmente a 
Avenida Central, no coração da cidade; demoliu 
cortiços; remodelou e ampliou o porto do Rio de 
Janeiro; fiscalizou habitações, removendo objetos 
que implicassem em condições favoráveis à 
proliferação de ratos ou mosquitos; e demoliu 
quiosques de comércio das ruas cariocas. 

c) Deve-se observar o enunciado viesado desta 
questão ao destacar que um determinado 
"ideário", seja ele qual for, tenha "necessidades", 
como se tratasse de um "organismo", 
estabelecendo "nexos necessários", como se isso 
fosse possível em história. As formulações com 
conteúdo claramente determinista, como as do 
enunciado desta questão, são bastante discutíveis. 
Se observarmos com maior cuidado, já na época 
joanina o governo lusitano propunha mudanças 
urbanas na cidade do Rio de Janeiro. A proposta de 
reurbanização da cidade torna-se mais forte no 
Segundo Reinado, por exemplo nos discursos 
parlamentares no Senado observando os 
problemas da cidade carente de mudanças. No final 
do século XIX, o fim da escravidão e a imigração 
européia provocaram um grande afluxo 
populacional em direção à capital, que não tinha 
como absorver, em condições adequadas, toda essa 
população. Nesse aspecto, as mudanças no período 
Rodrigues Alves envolviam um projeto urbano no 
qual era impossível desvincular a reforma urbano-
arquitetônica de um saneamento básico e suas 
implicações, como a vacinação obrigatória. O 
prefeito Pereira Passos acompanhou a reforma de 
Paris por Hausmann, e com certeza o modelo 
francês influenciou as mudanças no Rio de Janeiro. 
A capital brasileira da época era uma cidade que 
afastava o comércio internacional. O governo 
tomou a iniciativa das reformas. Observe-se que o 
governo anterior, Campos Sales, havia realizado um 
saneamento financeiro que equilibrou as contas. 
Dessa maneira, permitiu a Rodrigues Alves realizar 
projetos urbanos. Nessa ótica, fica difícil 
argumentar um determinado rompimento com o 
passado colonial. Sob a perspectiva proposta pela 
questão, há autores que afirmam que a reforma do 
Rio de Janeiro implicava no afastamento da 
população negra e mestiça do centro da cidade, 
resultando nessa área, após a demolição dos 
cortiços, uma predominância de valores 
cosmopolitas europeus, brancos, tendo Paris como 
modelo da reforma. Deve-se observar, entretanto, 
que esta é apenas uma vertente desse processo. 

Podemos lembrar que muitos episódios ocorridos 
no Período Colonial foram recuperados e  
apropriados pelo ideário republicano, como, por 
exemplo, a mitificação de Tiradentes.  

 
59) Gab: D 
 
60) Gab: B 
 
61) Gab: B 
 
62) Gab: E 
 
63) Gab:  

a) Conforme o texto, a cidade do Rio de Janeiro teria 
perdido algo de sua identidade, de sua 
combatividade, para ficar "domesticada" pela 
atuação das oligarquias que comandavam o país. O 
Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do 
século XX, juntamente com o porto de Santos, em 
São Paulo, era lugar de contato com o mundo 
exterior, especialmente a Europa – o lugar por onde 
escoavam os produtos primários aqui produzidos e 
por onde chegavam as novidades tecnológicas, 
culturais e estéticas. Nestes termos, o Rio de 
Janeiro constituía-se como o centro difusor da 
"moda" que ditava as preferências, os gostos. No 
plano estético era marcante a influência francesa. 

b) Lima Barreto e Euclides da Cunha foram 
considerados exceções pelo fato de que cada um, à 
sua maneira, esteve preocupado com questões 
relativas à definição da identidade brasileira. A 
literatura de Lima Barreto chama a atenção para 
cenários urbanos, para as tensões e conflitos 
decorrentes da formação de uma sociedade 
caracteristicamente mestiça. A literatura de 
Euclides da Cunha por sua vez chama a atenção 
para os imensos espaços desconhecidos do interior 
do Brasil – o norte Amazônico, o Sertão nordestino 
– suas características físicas, humanas e suas 
formas peculiares de sociabilidade. 

 
64) Gab: A 
 
65) Gab: D 
 
66) Gab: C 
 
67) Gab:  

a) O candidato deverá explicar o papel dos currais 
eleitorais na sustentação política da República 
Velha considerando que os mecanismos do 
processo (como o voto em aberto) permitiam um 
maior controle do voto das populações rurais 
submetidas aos coronéis . Estes, por sua vez, 
utilizavam-se do seu poder para garantir a eleição 
dos candidatos do governo que permitiam a 
reprodução do esquema político vigente no 
período. Era parte de uma rede de compromissos 
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que começava nos coronéis, passava pelos 
representantes estaduais e chegava até a definição 
da Presidência da República.  

b) O candidato deverá identificar dois movimentos 
sociais surgidos na Primeira República que se 
pensavam alternativos às estruturas políticas 
vigentes, entre os quais : a Rebelião de Canudos, a 
Revolta da Armada, a Revolta da Chibata , a Revolta 
da Vacina, a Rebelião do Contestado, o movimento 
sindical de base anarquista (que organizou os 
primeiros congressos operários e também esteve 
presente nas greves de 1917 e 1918), o Tenentismo 
( e seus desdobramentos, como a Coluna Prestes), 
a atuação dos grupos que fundaram o Partido 
Comunista do Brasil em 1922.  

 
68) Gab: C 
 
69) Gab: 05 
 
70) Gab: D 
 
71) Gab: A 
 
72) Gab: E 
 
73) Gab: E 
 
74) Gab:  

a) O candidato poderá identificar, entre as ações 
empreendidas pelo governo brasileiro, a incorporação 
do Acre (longa negociação que terminou com o Tratado 
de Petrópolis, firmado com a Bolívia em 1903) e a 
obtenção da região de Palmas por meio de tratado com 
a Argentina(1898). 

b) O candidato poderá citar, entre outras, as dificuldades 
gerada s pela precariedade de meios de transportes e 
comunicação e pelo caráter autoritário que norteava 
muitas iniciativas – dificultando sua aceitação pelos 
indígenas e, portanto, gerando conflitos. E ainda: 
enfermidades; desconhecimento de línguas nativas etc. 

 
75) Gab: A 
 
76) Gab: B 
 
77) Gab: B 
 
78) Gab:  

Em sua resposta o candidato deverá citar e explicar o 
funcionamento da política do café-com-leite ou da 
política dos governadores através da influência exercida 
pelos líderes políticos em sua relação com o chefe do 
executivo federal ou dos governadores de estado. Os 
acordos efetuados no contexto da atuação política na 
República Velha por parte das oligarquias promoviam o 
apoio político aos chefes do poder - federal ou estadual 
- em troca de verbas públicas e autonomia 
(federalismo). A Comissão Verificadora de Poderes, por 

sua vez, permitia que os candidatos da situação fossem 
diplomados e empossados no congresso, o que garantia 
sua vitória eleitoral. Além disso, estavam amparados em 
diversas modalidades de fraude eleitoral e/ou de 
clientelismo adotados como prática política no contexto 
oligárquico de estadualização dos partidos políticos. 

 
79) Gab:  

A indicação e eleição de Júlio Prestes (Candidato do PRP) 
ao término do mandato de Washington Luís na 
presidência do Brasil. Tal fato evidencia a 
predominância de poder político sobre qualquer outro 
fato no país. Havendo manipulação de um processo 
eleitoral. 

 
80) Gab: A 
 
81) Gab: A 
 
82) Gab: 

a) A hegemonia dos paulistas sobre os mineiros e 
demais estados brasileiros 

b) As lutas sociais no campo, a luta operária, o 
tenentismo (…) 

 
83) Gab: C 
 
84) Gab:  

a) O nome "coronelismo" deriva de "coronel", que na 
época da monarquia correspondia a uma 
importante patente militar entre os integrantes da 
chamada Guarda Nacional, cujos oficiais, via de 
regra, eram proprietários de terras e de escravos. 
Assim, dá-se o nome de "coronelismo" às formas de 
controle social e político sobre a população rural 
que existiram naquele período e se estenderam 
sobretudo na Primeira República – que abolira o 
voto censitário e estabelecera o sufrágio universal 
masculino; de tal forma que o poder de um 
"coronel" não se media só pelos seus bens 
materiais, mas também pelo volume de agregados 
que podia qualificar como eleitores e sufragar 
aqueles que eram representantes da oligarquia 
rural, perpetuando-os no exercício do poder. 

b) A "Política dos Governadores" consistia no apoio do 
governo central aos governos locais nos estados, 
desde que estes apoiassem o governo central no 
Poder Legislativo. Era uma forma de perpetuação 
das oligarquias no exercício do poder político 
durante a Primeira República. 

 
85) Gab: D 
 
86) Gab: C 
 
87) Gab: A 
 
88) Gab: C 
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89) Gab: 
a) O candidato deve indicar República Velha ou 

Primeira República. 
b) O candidato deverá destacar que o Coronelismo é 

“datado” porque ele se refere ao extremo 
federalismo vigente na Primeira República que, 
com a grande autonomia dos estados, dificultava o 
contato político direto entre os governantes e a 
população rural, na medida em que entre eles 
interpunha-se a figura do coronel. Seria em torno 
dele que os homens do campo e inúmeros 
agregados viviam, tomando-o como referência de 
prestígio, riqueza e proteção, embora fossem 
trabalhadores por ele explorados. Seria esse 
conjunto de dependentes - eleitores - que 
propiciava aos coronéis um instrumento para 
barganhar com os governos estaduais e federal, 
uma série de benefícios e benesses que lhe seriam 
concedidos em troca desse “maço de votos de 
cabresto”, fundamental nas eleições republicanas 
da República Velha.  
Essa troca era a essência do chamado 
“compromisso coronelista” que, por um lado, 
assegurava ao coronel um poder político não mais 
compatível com sua situação econômica, que era de 
decadência. Por outro lado, o coronelismo tornou-
se o pilar da política dos Governadores, ao 
assegurar com os votos de cabresto, a manutenção 
da própria Descentralização Republicana. 
Com a “revolução de 1930” e a subida ao poder de 
uma aliança de setores agrários contrários à 
hegemonia dos cafeicultores paulistas, iniciou-se 
uma reestruturação do regime político brasileiro. 
Ela se dava no sentido da progressiva 
CENTRALIZAÇÃO do poder político em torno do 
Executivo federal, que seria reforçado visando a 
superar os REGIONALISMOS. A ditadura do Estado 
Novo foi o coroamento desse processo 
centralizador. O novo regime lançaria mão de 
medidas que promovessem a centralização das 
decisões políticas, a nacionalização da 
representação sindical das classes trabalhadoras 
urbanas via sindicalismo corporativista, além de 
estabelecer um sistema de ensino baseado em 
valores e princípios válidos para todo o território 
nacional. Além dessas, outras práticas autoritárias 
foram efetivadas durante o Estado Novo, como o 
fechamento do Parlamento, a Polícia Política etc., 
destinadas a assegurar o reconhecimento, EM 
NÍVEL NACIONAL, de uma só liderança política, no 
caso, Getúlio Vargas. Além disso, a expansão dos 
meios de comunicação, sobretudo o rádio, permitiu 
o acesso dos ocupantes do governo federal aos 
trabalhadores do campo ligados aos coronéis, não 
mais dependendo tão fortemente da 
intermediação coronelística para sua propaganda. 
Nesse sentido, enquanto o Coronelismo dava 
sustentação e respaldo à descentralização 
federativa na República Velha, o Autoritarismo do 

Estado Novo, com sua ideologia baseada no culto à 
Pátria, ao Poder Centralizado e aos valores 
nacionais, a ele se contrapôs, promovendo, além 
disso, o fim das barreiras fiscais interestaduais, 
consolidando o mercado nacional. 

 
90) Gab:  

a) Esperava-se que o candidato explicasse que a 
política do café-com-leite consistia numa política 
em que predominou os interesses das oligarquias 
mineiras e paulistas, respectivamente ligadas à 
economia cafeeira e pecuária, cuja estratégia 
principal era a alternância no Poder Executivo 
nacional, resultante de uma aliança que perdurou 
durante toda a República Oligárquica, período 
compreendido entre 1894 e 1930. 

b) O candidato deveria explicar essa política idealizada 
por Campos Sales como uma aliança entre o poder 
central (Presidente) e o poder estadual 
(Governadores), em que o primeiro apoiava os 
últimos e, em troca, recebia o apoio dos deputados 
no Congresso Nacional. Além disso, evidenciar que 
os objetivos dessa política eram eliminar as 
divergências entre o Congresso e a Presidência da 
República, assegurando a governabilidade em razão 
do apoio dos governadores ao presidente, cujos 
resultados mais visíveis foram o fortalecimento do 
Poder Executivo (nacional, estadual e municipal) e 
a consolidação das oligarquias (poder local), através 
do controle do processo eleitoral por parte do 
Poder Executivo, que se valia de mecanismos como: 
articulação com os coronéis (voto de “cabresto”, 
assistencialismo, clientelismo), controle da 
Comissão Verificadora pelo Poder Executivo, 
fraudes eleitorais, nomeação dos intendentes 
municipais (prefeitos), além do voto, que não era 
secreto e obrigatório. 

 
91) Gab: A 
 
92) Gab:  

a) Coronelismo 
b) As eleições são abertas, o voto é masculino, restrito 

a alfabetizados e maiores, sendo controlado pelos 
coronéis. 

 
93) Gab: D 
 
94) Gab: D 
 
95) Gab: C 
 
96) Gab: B 
 
97) Gab: C 
 
98) Gab: C 
 
99) Gab: C 
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100) Gab: A 
 
101) Gab: D 
 
102) Gab: C 
 
103) Gab:  

O governo republicano brasileiro tratou esses dois 
fenômenos de maneira diversa. No caso do cangaço, 
apesar de muitas vezes ser combatido no âmbito local, 
foi também utilizado pelo governo, como no caso do 
grupo liderado por Lampião, para fazer frente à Coluna 
Prestes. No caso dos movimentos religiosos populares, 
principalmente de caráter messiânico, ocorridos na 
Primeira República, o governo brasileiro tratou de forma 
repressiva, como pode ser notado no caso do 
movimento de Canudos, no interior da Bahia e 
Contestado, em Santa Catarina. 

 
104) Gab: C 
 
105) Gab: D 
 
106) Gab: A 
 
107) Gab: D 
 
108) Gab: D 
 
109) Gab: 02-08 
 
110) Gab: A 
 
111) Gab:  

O candidato deverá apresentar duas das seguintes 
características da Política dos Governadores:  
- o governo central sustentava os grupos dominantes 
nos Estados, enquanto esses, em troca, apoiavam a 
política do presidente da República;  
- a instituição, na Câmara dos Deputados, da “Comissão 
de Verificação dos Poderes”, instrumento através do 
qual eram validados os mandatos de deputados federais 
afinados com os grupos hegemônicos nos Estados e fiéis 
ao governo federal;  
- fortalecimento do poder executivo; limitação da 
autonomia do poder legislativo e reforço nos poderes 
regionais e locais. 

 
112) Gab:  

a) 
· Poder local controlado pelo coronel – Os grandes 

proprietários de terras exerciam o controle político 
dos municípios e articulavam-se às oligarquias 
dominantes em nível federal. 

· Mecanismo de sustentação do poder coronelístico 
– O clientelismo e a violência de suas milícias 
sustentavam o poder dos coronéis, que se valiam 

de um sistema eleitoral fraudulento, que incluía o 
“voto de cabresto” e os “currais eleitorais”. 

· Políticas de alianças no plano federal – A “política 
dos governadores” (troca de favores entre os 
governos estaduais e o governo federal) e a política 
do “café-comleite” (acordos entre oligarcas 
mineiros e paulistas, com o intuito de controlar a 
Presidência da República). 

b) 
· Tenentismo – militares se sentiam marginalizados 

na República e protestavam contra o sistema 
vigente. Faziam oposição ao governo central. A 
Revolta do Forte, por exemplo, é um evento 
tenentista. 

· Coluna Prestes – organizada por Luís Carlos Prestes, 
a Coluna percorreu diferentes estados brasileiros, 
denunciando os desmandos do sistema eleitoral. 

· Fundação do PCB – O Partido Comunista Brasileiro, 
fundado em 1922, protestava contra a situação 
vivenciada pelo país e, em especial, pelo 
operariado. 

· Organização operária – possibilitou a formação de 
grandes greves: desde a Proclamação da República, 
os operários, sobretudo os migrantes, 
reivindicavam melhorias sociais, como o salário 
mínimo e a jornada de trabalho de 8 horas diárias. 

· Semana de Arte Moderna – ocorrida de 11 a 18 de 
fevereiro de 1922, propunha a renovação da cultura 
e reforçava o nacionalismo. 

· Cangaço – movimento surgido no sertão nordestino 
em razão das péssimas condições de vida da 
população desfavorecida economicamente e 
excluída dos privilégios sociais. 

· Movimento Sufragista – lideranças feministas 
reivindicavam maior participação das mulheres no 
cenário político nacional. A luta pelo direito ao voto 
constituía a bandeira desse movimento. 

· Criação do BOC – nesse contexto, as organizações 
operárias marcaram presença no parlamento 
brasileiro, a exemplo da formação do Bloco 
Operário e Camponês, de considerável influência 
comunista. 

 
113) Gab:  

a) A “política do café com leite”, criada pelo 
presidente Campos Sales, constituiu na aliança 
entre as oligarquias paulista e mineira 
(representadas respectivamente pelo PRP e pelo 
PRM), com vistas a controlar o poder político em 
nível federal. Como resultado prático os 
presidentes da República seriam indicados 
alternadamente por aquelas oligarquias. A fim de 
proporcionar suporte ao “café com leite”, Campos 
Sales criou também a Política dos Governadores. 

b) O colapso da “política do café com leite” ocorreu no 
final da década de 1920, quando da sucessão de 
Washington Luís. Este presidente, ligado à 
oligarquia de São Paulo, indicou para sucedê-lo o 
paulista Júlio Prestes, preterindo o mineiro Antônio 
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Carlos de Andrada. Essa decisão levou Minas a criar, 
com a Paraíba e o Rio Grande do Sul a “Aliança 
Liberal” — dissidência oligárquica que lan çaria 
Getúlio Vargas como candidato à presidência, 
quebrando a “política do café com leite”. 

 
114) Gab: A 
 
115) Gab: D 
 
116) Gab: A 
 
117) Gab: C 
 
118) Gab: E 
 
119) Gab: E 
 
120) Gab: B 
 
121) Gab: E 
 
122) Gab: B 
 
123) Gab: A 
 
124) Gab: B 
 
125) Gab: E 
 
126) Gab: E 
 
127) Gab: D 
 
128) Gab: B 
 
129) Gab: A 
 
130) Gab: D 
 
131) Gab: C 
 
132) Gab: C 
 
133) Gab: A 
 
134) Gab: A 
 
135) Gab: B 
 
136) Gab: E 
 
137) Gab: B 
 
138) Gab: D 
 
139) Gab: E 
 
140) Gab: E 

 
141) Gab: C 
 
142) Gab: 

Eleições no Período Colonial: 
• eleições elitistas, baseadas na participação 

exclusiva dos “homens bons”: eleitores e 
elegíveis, grandes proprietários e grandes 
comerciantes; 

• eleições para as Câmaras Municipais. 
 

Eleições no Período Monárquico: 
• eleições censitárias: eleitorado selecionado a 

partir de bens ou de renda; 
• cidadania restrita, dependendo da renda; 
• eleitorado dividido entre eleitores de primeiro e 

segundo graus, selecionados a partir dos bens ou 
da renda; 

• elegíveis também selecionados a partir dos bens: 
deputados e senadores. 

• senado vitalício escolhido em lista tríplice pelo 
Imperador. 

 
Eleições na República (1889-1930): 
• eleições diretas: voto aberto, restrito a homens 

maiores de 18 anos e alfabetizados; 
• voto controlado pela força dos “coronéis”; 

eleições a bico de pena; eleições do clavinote; 
• eleições sujeitas à CVP (Comissão de Verificação 

de Poderes) estabelecida pela Política dos 
Governadores; 

• aniquilação das oposições. 
 

Eleições na República (1945-1964): 
• eleições diretas: voto universal, com exceção dos 

analfabetos e soldados; 
• voto feminino; 
• voto secreto e livre; 
• atuação do pluripartidarismo. 

 
143) Gab: A 
 
144) Gab: C 
 
145) Gab: 28 
 
146) Gab: B 
 
147) Gab: E 
 
148) Gab: 27 
 
149) Gab: 02 
 
150) Gab: A 
 
151) Gab: A 
 
152) Gab: A 
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153) Gab: D 
 
154) Gab: B 
 
155) Gab: B 
 
156) Gab: E 
 
157) Gab: 

a) A República Velha foi caracterizada pelo domínio 
das oligarquias, que dividiam o controle do estado 
através da Política do Café com Leite, Política do 
Governadores e Coronelismo. Além disso, 
ocorriam constantes fraudes eleitorais por meio 
do voto de cabresto e do clientelismo. 

b) Entre as novidades eleitorais que ampliaram 
significativamente o número de participantes, 
pode-se destacar a introdução do voto feminino 
na era Vargas, em 1932, e o direito ao voto para 
analfabetos, garantido pela Constituição de 1988. 

 
158) Gab: A 
 
159) Gab: A 
 
160) Gab: C 
 
161) Gab: A 
 
162) Gab: E 
 
163) Gab: E 
 
164) Gab:D 
 
165) Gab: B 
 
166) Gab: D 
 
167) Gab: A 
 
168) Gab: A 
 
169) Gab: A 
 
170) Gab: VFVV 
 
171) Gab: C 
 
172) Gab: A 
 
173) Gab: A 
 
174) Gab: C 
 
175) Gab: B 
 
176) Gab: B 

 
177) Gab: D 
 
178) Gab: B 
 
179) Gab: A 
 
180) Gab: A 
 
181) Gab: C 
 
182) Gab: A 
 
183) Gab: E 
 
184) Gab: B 
 
185) Gab: B 
 
186) Gab: A 
 
187) Gab: B 
 
188) Gab: D 
 
189) Gab: D 
 
190) Gab: B 
 
191) Gab: E 
 
192) Gab: A 
 
193) Gab: C 
 
194) Gab: C 
 
195) Gab: D 
 
196) Gab: E 
 
197) Gab: C 
 
198) Gab: C 
 
199) Gab: E 
 
200) Gab: B 
 
201) Gab: B 
 
202) Gab: 

Dois dos objetivos: 
• construir grandes avenidas, símbolos de 

modernidade 
• resolver problemas de insalubridade das áreas 

urbanas 
• sanar deficiências de infraestrutura tendo em vista o 

aumento da população 
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• derrubar os cortiços e outros tipos de moradias 
populares existentes no Centro 

• remodelar ruas e prédios identificados com o cenário 
colonial do Rio de Janeiro 

Um dos efeitos: 
• facilitação da mobilidade urbana 
• deflagração do processo de favelização 
• controle da população mais pobre, considerada 

perigosa 
• facilitação do escoamento das 

importações/exportações 
• deslocamento das moradias populares para áreas 

periféricas ao centro da cidade 
 
203) Gab: 11 
 
204) Gab: A 
 
205) Gab:  

a) O aluno poderia citar como exemplos da 
ultrapassada estrutura urbana do Rio de Janeiro: 
o porto antigo e deficiente, as ruas estreitas da 
zona central, as dificuldades de abastecimento de 
água e saneamento que potencializavam 
epidemias e as condições precárias de moradia e 
transporte que estimulavam o surgimento de 
cortiços e favelas. 

b) No princípio do século XX, a cidade do Rio de 
Janeiro passou por um processo de modernização 
provocada pela crescente atividade industrial e 
pelas reformas do prefeito Pereira Passos que 
destruiu cortiços, reformou e ampliou a Avenida 
Central, desmontou o Morro do Castelo, abrindo 
espaço para a construção de edifícios voltados 
para o uso da elite. De modo geral, tais mudanças 
incentivaram a exclusão socioespacial das 
camadas mais populares. 

 
206) Gab: A 
 
207) Gab: A 
 
  
 


