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01. A análise atenta do texto pode ajudar o candidato, porém, ele precisará, sem dúvida, de embasamento histórico para encontrar 
a resposta correta. É importante destacar que a representação operária na política durante a Primeira República era quase nula. 
Tal situação só seria em parte alterada com a fundação do PCB, que remonta ao ano de 1922, possibilitando, ainda que de forma 
pouco expressiva do ponto de vista numérico, a eleição de candidatos egressos das camadas operárias e de ideologia comunista. Vale 
salientar que o quadro político da chamada República Velha era controlado pelas oligarquias agrárias, nas quais partidos regionais se 
revezavam no controle político do país.

 Resposta: E

02. O fragmento de texto procura destacar as origens do movimento modernista, que protagonizou uma importante inciativa de quebrar 
os padrões artísticos e culturais transplantados da Europa e, muitas vezes, desconexos com a realidade cultural brasileira. Evidencia-se 
ainda no texto uma tentativa de relacionar o modernismo ao contexto histórico brasileiro, que passava por muitas transformações nos 
mais variados campos. Em defesa da liberdade de criação, o movimento modernista abordava cada vez mais em suas obras temáticas 
nacionais.

 Resposta: B

03. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana remete a uma das primeiras expressões do movimento tenentista que teria seu auge anos 
depois com a chamada Coluna Prestes. O Movimento Tenentista que se originou em meio à baixa ofi cialidade criticava os vícios do 
modelo oligárquico e evidenciava o contexto de agitação do fi nal da década de 1910 e que se agravaria por toda a década seguinte 
até culminar na Revolução de 1930. O Tenentismo, como movimento, fundamentava-se nos princípios do positivismo e era mais um 
integrante do conjunto de forças que questionavam o domínio oligárquico.

 Resposta: E

04. Os textos se referem à Política do Café-com-Leite, expressão comumente utilizada para designar o domínio político nacional das 
oligarquias de São Paulo e Minas Gerais durante a Primeira República (1889-1930). Este domínio era favorecido pela riqueza gerada 
nos dois estados em virtude da exportação de café – que dominava a pauta brasileira. Vale salientar que São Paulo e Minas Gerais 
eram também os maiores produtores de leite, possuindo ainda o maior número de eleitores do Brasil. A leitura atenta dos textos 
nos permite concluir que houve momentos de crise nesta aliança, que não esteve marcada somente por harmonia e estabilidade. 
Um exemplo de dissidência ocorreu no processo eleitoral de 1930, quando o presidente paulista Washington Luís indicou outro político 
do PRP – Júlio Prestes – à sua sucessão, ao invés de um fi liado ao PRM.

 Resposta: C

05. A princípio o movimento tenentista expressava a insatisfação dos militares, principalmente da baixa ofi cialidade quanto às condições 
de trabalho e as injustiças que ocorriam nas Forças Armadas, especialmente no Exército. Dentro de sua lógica fundamentada no 
positivismo, exigiam que a evolução de carreira fosse resultado do mérito. Na evolução histórica do país, o Movimento Tenentista 
extrapolou os quarteis, ganhou a simpatia de civis e ampliou suas reivindicações, criticando os vícios do modelo oligárquico e exigindo 
a moralização da política, chegando a ter desdobramentos em vários estados.

 Resposta: B
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