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01. A análise feita pelo trecho em destaque coloca em questão a relação existente entre os senhorios e os seus súditos, dentro da 
perspectiva política, sobretudo, quando as necessidades de manutenção do poder estivessem em pauta, a fim de garantir a vitória 
dos seus candidatos, como uma extensão da política de favores, elemento constitutivo da política oligárquica.

 Resposta: E 

02. A questão faz referência ao momento da política nacional, sob o controle do governo Rodrigues Alves, que articulou um conjunto de 
reformas no Rio de Janeiro, desde a revisão e construção de uma nova infraestrutura até o processo de saneamento básico, incluindo 
a Campanha Sanitarista de Oswaldo Cruz. Tais reformas tiveram como eixo básico e fundamental a capital do Brasil, situada no 
Rio de Janeiro, mediante uma atuação autoritária com ordens de despejo e demolições, bem como a vacinação obrigatória.

 Resposta: A

03. Apesar de o enunciado da questão mencionar “mudanças e permanências históricas”, na Velha República, a alternativa correta 
menciona apenas permanências (poder político oligárquico rural e economia de exportação de produtos primários). De fato, foram 
elementos herdados de períodos anteriores que permaneceram até o final do referido período, se considerarmos algumas regiões do 
país, até os dias atuais. Porém, como mudanças, poder-se-ia destacar o fim da escravidão, aceleração da urbanização (ambas ainda 
ocorridos no final do período imperial) e o início do processo de industrialização.

 Resposta: C

04. A Gripe de 1918, chamada de Gripe Espanhola, foi uma pandemia causada pelo vírus influenza, que se espalhou por todo o mundo, 
coincidindo com a fase final da Primeira Guerra Mundial. Calcula-se que ela tenha causado a morte de aproximadamente 20 a 40 
milhões de pessoas, número bem maior que o de vítimas da Guerra, estimado entre 9 e 10 milhões.

 O nome Gripe Espanhola surgiu a partir dos anos de grande aflição e mortalidades verificadas na Espanha, onde a imprensa alardeava 
sobre a devastação chamando a atenção do mundo.

 No Brasil, a epidemia chegou ao final de setembro de 1918, através de marinheiros que prestaram serviço militar em Dakar, na costa 
atlântica da África e desembarcaram doentes no porto de Recife. Em pouco mais de duas semanas, surgiram casos de gripe em outras 
cidades do Nordeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As autoridades brasileiras ouviram com descaso as notícias vindas de Portugal 
sobre os sofrimentos provocados pela pandemia de gripe na Europa. Acreditava-se que o oceano impediria a chegada do mar ao país. 
Mas, com tropas em trânsito por conta da guerra, essa aposta se revelou rapidamente um engano.

 Resposta: D

05. As informações contidas no texto contextualizam-se no período da chamada República das Oligarquias ou República Velha no Brasil 
entre 1894 e 1930. Em razão de o voto ser aberto, os coroneis influenciavam o processo eleitoral em sustentação do poder das 
oligarquias.

 Resposta: A
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