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01. O cangaço foi uma manifestação típica da fase inicial da República e resultou da situação de abandono das autoridades que não se 
preocupavam com os problemas sociais, especialmente na região Nordeste onde era imperativo o poder dos coronéis. Diferentemente 
dos movimentos messiânicos, (temática religiosa) os cangaceiros faziam uso da violência. Entre a população havia uma dualidade de 
percepções acerca do movimento oscilando entre o temor e pânico e admiração pela coragem de reagir e enfrentar, muitas vezes, os 
coronéis, contribuindo para a criação do mito de que cangaceiros eram bandidos sociais, isto é, tiravam dos ricos para dar aos pobres. 
Essa dualidade é facilmente percebida no trecho do poema oferecido na questão.

 Resposta: B

02. O indicativo no trecho oferecido na questão, que tratava de uma disputa entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a Argentina, 
remete-nos imediatamente à Questão das Palmas, conhecida também como Questão das Missões em que os limites foram submetidos 
ao arbitramento dos EUA.

 Resposta: E

03. O contexto da Primeira Guerra Mundial contribuiu para que o Brasil vivenciasse um surto industrial, à medida que os produtos importados 
tenderam a encarecer. A proporção do crescimento industrial só não foi maior que a ganância dos empresários que exploravam 
os operários. A reação que se manifestou na formação e mobilização do proletariado se relaciona diretamente com a chegada de 
imigrantes europeus, especialmente italianos e espanhóis, que trouxeram sua experiência de combatividade com ideias anarquistas e 
posteriormente socialistas.

 Resposta: E

04. Aos grupos oligárquicos comandados pelos cafeicultores estruturou uma correção de poder que compreendia os três níveis, federal, 
estadual e municipal. A nível federal, funcionava a Política do Café-com-Leite, que consistia no controle do Poder Executivo por paulistas 
e mineiros. Criada pelo presidente Campos Sales, vigorava a nível estadual a chamada Política dos Governadores em que ocorria 
um acordo: o presidente concedia autonomia e apoiava os governadores e em troca exigia apoio aos projetos e aos candidatos que 
apoiassem o presidente. Por fim, nos municípios, o controle dos votos se dava pela prática do coronelismo que, mediante a realização 
de favores (clientelismo), controlava o eleitorado de determinada região.

 Resposta: C

05. No período que se segue à Proclamação da República, as elites agrárias que se fortaleceram no final do Império buscavam se organizar 
para garantir sua permanência no poder. A perpetuação deste grupo no poder no contexto da República Velha foi possível principalmente 
pelas práticas de corrupção facilitadas pelo voto aberto, previsto no texto da Constituição de 1891, e pela articulação de todas as 
esferas de poder que iam desde o nível federal, com a Política do Café-com-Leite, até os municípios, com a prática do coronelismo. 
Observe que a concessão de favores, isto é, a prática do clientelismo, constituía-se um importante instrumento de controle político 
dos líderes locais.

 Resposta: C

06. A observação atenta do texto nos remete à campanha civilista de Rui Barbosa que destacava os riscos que representavam o retorno dos 
militares à cena política brasileira, devendo a função militar se restringir a segurança nacional. Este momento representou a primeira 
eleição competitiva na república velha bem como um abalo a Política dos Governadores.

 Resposta: B

07. O texto retrata o processo de ocupação do território do atual estado do Acre como consequência da migração de nordestinos para 
trabalhar na exploração do látex das seringueiras. Esse processo de ocupação por brasileiros obrigou o governo a ter atenção pela 
região e, posteriormente, negociar com a Bolívia a anexação definitiva do Acre.

 Resposta: C

08. A região do Contestado era um local litigioso que o poder estatal aristocrático tinha dificuldade de controlar, devido ao fato de haver 
dúvidas se pertencia à Santa Catarina ou Paraná e, também, pelo fato de ser montanhosa, a elite latifundiária tinha pouco acesso; como 
consequência, os pequenos lavradores possuíam o controle sobre o uso da terra. Contudo, a elite passou a usurpar a região quando 
começou a construir uma estrada de ferro utilizando grande parte de lavradores como mão de obra, num processo que distanciou os 
pequenos camponeses em relação às pequenas propriedades rurais. Com o término da construção da estrada de ferro, os camponeses 
perderam o emprego e não tiveram mais acesso à terra, que agora estava sofrendo a intromissão de grandes latifundiários. A guerra 
entre os dois grupos foi intensa e também caracterizou-se pelo messianismo.

 Reposta: C
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09. O Coronelismo, a enxada e o voto de cabresto sempre andaram juntos na estrutura sociopolítica-econômica do Brasil da República 
Oligárquica e do Café-com-Leite.  O voto não era secreto, poucas pessoas votavam e o poder do coronel em sua fazenda era franco e 
amplo. Os alistados para votar eram pessoas conhecidas e todos deviam favores e benefícios ao senhor coronel latifundiário e amigo 
dos governadores e dos oligarcas. Como não votar no coronel e nos seus protegidos? Como driblar a fiscalização dos fazendeiros e 
de seus apaniguados? O voto era submisso, manso e sagrado para os poderosos e seus seguidores.

 Resposta: A

10. Diante da progressiva desvalorização do preço do café, devido ao aumento exacerbado da produção, os cafeicultores pressionaram o 
governo a abandonar o liberalismo baseado na lei da oferta em da procura em favor da adoção de medidas protecionistas. Diante da 
negativa de Rodrigues Alves os Estados que constituíam o eixo produtivo cafeeiro (SP + MG + RJ) firmaram um acordo denominado 
de Convênio de Taubaté, que determinava a realização de um empréstimo que deveria ser usado na compra do excedente cafeeiro, 
contribuindo, ainda que de maneira artificial, para a valorização do produto. Além disso, foram criados mecanismos de desestímulo 
a produção de novos cafezais.

 Resposta: B
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