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01. O texto exprime uma crítica dirigida a uma prática política presente no Brasil durante a República Velha e que se denominou como 
Política dos Governadores; esquema e jogo político-administrativo que situava o poder exclusivamente nas mãos das oligarquias rurais. 
Essa é a base do questionamento em pauta, quanto à caracterização geral desse sistema. A Política dos Governadores permitiu o 
clientelismo entre as várias instâncias do poder federal, estadual e regional, alcançado em sua base eleitoral com a prática da política 
de favores e o voto de cabresto.

 Resposta: C

02. O presidente Campos Sales procurava destacar em seus discursos a importância dos estados como elemento de estabilidade no sistema 
político nacional. Dessa forma atraía a adesão de grupos que dariam alicerce ao seu governo. De fato, os estados eram controlados por 
oligarquias que pactuaram com o presidente recebendo dele autonomia e os recursos necessários para a manutenção de seu quinhão 
de poder em troca de fi delidade política. Os governadores procuravam eleger deputados e senadores comprometidos com o Executivo 
federal a fi m de que ele tivesse maioria no Legislativo e dessa forma conseguisse aprovar seus projetos sem maiores difi culdades.

 Resposta: B

03. O saneamento e modernização do Rio de Janeiro na primeira década do século XX era meta prioritária do Presidente Rodrigues Alves. 
O crescimento populacional e a defi ciente infraestrutura (especialmente a de transportes com destaque para o porto, ruas e estradas 
da capital), somavam-se às constantes epidemias que atemorizavam e afastavam imigrantes do país. Tal situação contrariava ao projeto 
governista de estímulo à vinda de imigrantes e a atração de capital estrangeiro. Inspirado em exemplos de metrópoles europeias 
como era o caso de Paris, era preciso dotar a capital do Brasil de uma melhor infraestrutura. A execução do projeto coube ao prefeito 
Pereira Passos, conhecido pela população como o “Bota Abaixo”. Esta alcunha se deve à sua decisão de demolir áreas do centro para 
reconstruí-las novamente. Para concretizar seu projeto, Pereira Passos determinou a desapropriação de centenas de prédios, sobretudo 
cortiços. Foram montados então pelotões conhecidos como a turma da demolição. O processo foi feito de forma arbitrária e violenta, 
tendo a população, em sua maioria humilde, sido obrigada a se deslocar para áreas na periferia. Essas áreas eram de topografi a irregular 
e desde então ali formaram-se comunidades (favelas) que ainda hoje marcam a paisagem do Rio de Janeiro. Paralelo a esse processo, 
algumas medidas sanitárias foram tomadas sob a direção do médico Osvaldo Cruz, entre elas a determinação de vacinação obrigatória 
contra a varíola. Novamente o cumprimento da determinação de forma violenta e arbitrária provocou uma grande reação popular, 
que, a despeito de algumas tentativas de politizar o movimento (sob o comando de Lauro Sodré), os rebeldes, sobretudo populares, 
pretendiam acabar com o caráter obrigatório da vacinação. Esse movimento entrou para a história como a Revolta da Vacina.

 Resposta: E

04. Durante a Primeira República no Brasil (1889 a 1930), não obstante o controle político exercido pelas oligarquias, surgiram algumas 
manifestações de reação a atitudes arbitrárias, como a dos marinheiros que, em 1910, sob a liderança de João Cândido, se insurgiram 
contra seus ofi ciais, no episódio denominado de Revolta da Chibata. Essa revolta foi resultado das péssimas condições de trabalho 
(horas de sono, alimentação precária, jornada de trabalho exaustiva, preconceito contra negros e mulatos) a que eram submetidos os 
marinheiros, somados ao código disciplinar que estabelecia os castigos corporais (chibatadas) como forma de punição.

 Resposta: D

05. O processo de industrialização ocorrido no Brasil pode ser considerado tardio, uma vez que se intensifi cou no período posterior 
a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), todavia, essa fase desenvolvimentista teve início na década de 1930 com a política de 
substituições das importações, quando o país passou a produzir em território nacional o que antes era importado de países europeus. 
Esse desenvolvimento ocorreu principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, defi nindo a grande 
concentração espacial da indústria, que permanece até hoje.

 Resposta: E
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