


REVISÃO FINAL #8



‘‘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)

ROTA 1 



ROTA 2
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



ROTA 3
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.



ROTA 4
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
constrangimentos 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.

e) pela utilização de canais de comunicação de massa com objetivos políticos.



ROTA 5
“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".



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.

ROTA 6



ROTA 7
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.



ROTA 8
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
interesses dos grandes latifundiários.

d) O voto era universal, direto e secreto, sendo este período de ampla
democracia 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.



ROTA 9
Observe a charge abaixo.

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". 



ROTA 10
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.



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

ROTA 11 
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