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01. A eclosão do Movimento Positivista na Europa representou uma espécie de vanguarda intelectual avançada, cuja infl uência se fez 
sentir também no Brasil, junto às classes militares, aristocráticas e burguesas. As bases desse pensamento francês, liderado por August 
Comte se estruturaram nos princípios da supremacia da ciência em oposição ao pensamento teológico, a perspectiva do progresso e 
a existência de uma ordem natural.

 Resposta: D

02. Como o século XIX foi marcado pela eclosão de movimentos operários em vários países, o Brasil não fi cou isento dos mesmos, na 
medida em que a República representaria uma possibilidade de atendimento aos anseios de classe desse segmentos social. Ressalte-
se que, em face disso, o Brasil também conceberá a infl uência das chamadas Doutrinas Sociais, resultantes do dilema criado pelo 
desenvolvimento do Capitalismo Industrial.

 Resposta: A

03. A mitifi cação de Tiradentes foi importante para a República, no sentido de se estabelecer a sua corporifi cação em algum mártir que 
tivesse representação na mentalidade e no inconsciente coletivo das massas, convertendo-se em um herói nacional, defensor dos 
mesmos interesses daqueles que desejavam implantar o regime republicano no país.

 Resposta: E

04. A gestão do Floriano Peixoto foi marcado pela polêmica da renúncia de Deodoro da Fonseca e o cumprimento dos aspectos 
constitucionais; estava em oposição às forças centralizadoras e conservadoras ao lado do militar vice e os interesses dos liberais 
federalistas, representados por grande parte das classes latifundiárias do país, desejosas de assumir o controle do poder político. Em 
razão disso, ocorreu a II Revolta da Armada e a Revolução Federalista.

 Resposta: C

05. Fica claro que o texto exalta a personalidade de Floriano Peixoto em função do poder que exerceu no controle de movimentos como 
a Revolução Federalista e a Revolta Armada.

 Resposta: D

06. Aquele momento histórico foi caracterizado por um processo de modernização conservadora, sobretudo quando estabelece um 
Estado laico, separando a Igreja do Estado, adequando-se às premissas positivistas em voga. Daí a condição cientifi cista das mudanças 
operadas.

 Resposta: E

07. Costuma-se dizer que “uma simples parada militar derrubou o Império”, pois a monarquia já acenava com signifi cativos desgastes, 
sobretudo, em face das questões religiosa, abolicionista, militar e republicana que lhe corroeram a estrutura de sustentação.

 Resposta: C

08. Ver comentário da questão 4.

 Resposta: C

09. A Constituição de 1891 se inspirou nos ideais iluministas, republicanistas, democráticos e liberais do governo norte-americano;
o Brasil converteu-se na “República Federativa dos Estados Unidos do Brasil”, adotando a forma laica de manifestação do poder, daí 
a separação da Igreja e do Estado.

 Resposta: C

10. A Revolução Federalista, ocorrida durante o governo de Floriano Peixoto, revelou o embate das forças liberais e conservadoras ainda 
existente no país, em face da busca de autonomia do Rio Grande do Sul, que exigia o cumprimento da Constituição, tendo em vista 
a renúncia de Deodoro da Fonseca num prazo mínimo de governabilidade que prescrevia a necessidade de convocação de uma nova 
eleição presidencial.

 Resposta: D Rodrigo Rocha – Rev.: AC
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