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01. O processo eleitoral de 1930, no qual Vargas foi derrotado pelo candidato paulista Júlio Prestes, apoiado pelo presidente Washington 
Luís e que desencadeou a Revolução de 1930, é apresentado na charge de Storni. A aliança de Vargas (RS), com Antônio Carlos de 
Andrada (MG) e João Pessoa (PB) na Aliança Liberal para muitos não representava mais que uma disputa intraoligárquica. Para o 
chargista, o eleitorado via como única opção de mudança real do panorama político nacional a fi gura do ex-tenentista Luís Carlos 
Prestes.

 Resposta: B

02. Ao candidato cabe fazer uma análise atenta do trecho oferecido na questão. Trata-se de uma carta de Mário de Andrade a Carlos 
Drummond acerca do processo eleitoral de 1930. É preciso lembrar que a indicação do paulista Júlio Prestes pelo presidente, o também 
paulista, Washington Luís, resultou na quebra efetiva da Política do Café-com-Leite evidenciado na formação de um bloco de oposição 
encabeçado por Vargas (RS), João Pessoa (PB) e Antônio Carlos (MG) denominado Aliança Liberal. No trecho, Mário de Andrade celebra 
o apoio de Drummond à candidatura de Vargas, porém demonstra certa decepção pelos acordos espúrios considerados por ele mesmo 
“necessários”.

 Resposta: A

03. Os trechos apresentados na questão apresentam de maneira clara o caráter patriarcalista que foi uma das marcas mais visíveis da 
sociedade brasileira desde os tempos da colonização. O modelo familiar cristão introduzido pelos europeus desejava uma mulher que, 
especialmente na condição de esposa, fosse submissa ao homem. Sua principal função estaria ligada às atividades domésticas e ao 
cuidado com o marido e com os fi lhos.

 Resposta: C

04. O movimento cultural modernista que se manifestou na década de 1920, no Brasil, estava plenamente contextualizado e refl etia as 
transformações econômicas, sociais e políticas que o país passava. A formação e mobilização do operariado, que teve forte infl uência 
do imigrante europeu, amparado nos ideais anarquistas e socialistas, resultou do surto industrial que provocou um intenso processo 
de urbanização em determinados centros. Temas como urbanização, industrialização, miscigenação passaram a ser abordados 
sistematicamente por artistas como Tarsila do Amaral. Algumas delas denunciavam as condições sociais degradantes a que a população 
era submetida.

 Resposta: E

05. Ainda que o Brasil, durante o período da República Velha, tenha mantido o caráter agrário exportador, vivenciamos alguns momentos 
em que a atividade industrial teve destaque. Vale lembrar, porém, que durante estes surtos a atividade industrial, internamente, esteve 
relacionada aos lucros provenientes do café. Em alguns momentos, a difi culdade de importar gêneros industrializados dos grandes 
centros obrigou o Brasil a promover um processo de substituição das importações pelas exportações, como no período em que ocorreu 
a Primeira Guerra Mundial. Ainda que não se possa associar o início da mobilização operária no Brasil em busca de direitos sociais 
somente à infl uência estrangeira, especialmente da Europa, não podemos ignorar tal contribuição, na medida em que esses elementos 
trouxeram para cá ideias anarquistas e socialistas, bem como seu espírito combativo.

 Resposta: A

06. A euforia vivenciada nos EUA após a Primeira Guerra Mundial onde se evidenciou o “American way of life” encontrou no fi nal da 
década de 1920, uma grave crise que abalou não só a América mas todo o mundo capitalista que neste momento encontrava-se 
cada vez mais interligado. Genericamente associada à superprodução, a crise de 1929 levou ao esgotamento do modelo exportador 
cafeeiro no Brasil que perdera seu principal consumidor e fi nanciador da atividade produtora do café. Aliás, por aqui, essa crise já se 
prenunciava bem antes, já que a produção crescia desmedidamente sem correspondência do mercado consumidor “obrigando” o 
Estado e os principais centros cafeeiros a desenvolverem políticas de valorização artifi cial do café como o Convênio de Taubaté e o 
Plano Nacional de Valorização do Café.

 Resposta: A

07. O movimento modernista, que teve um de seus mais signifi cativos marcos em 1922 no Brasil, teve nos irmãos Mário e Oswald de 
Andrade dois dos seus maiores referenciais. A essência do modernismo estava em questionar a imposição dos valores culturais europeus 
no Brasil, buscando criar uma identidade própria para a arte nacional, o que alguns denominam de abrasileiramento da arte nacional. 
O movimento, com o tempo, assumiu tendências diferentes nas quais destacamos uma com visão mais nacionalista, conhecida como 
verde-amarelismo, e outra conhecida por antropofagia cultural, que buscava “deglutir” a arte estrangeira, reelaborando-a. De fato 
seria uma apropriação crítica de elementos da cultura estrangeira e que poderia se tornar uma expressão da cultura nacional.

 Resposta: E
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08. O Anarquismo surgiu no século XIX na Europa, sendo mais uma corrente ideológica a questionar a exploração capitalista. Em síntese, 
os anarquistas defendem o fi m da propriedade privada e a abolição imediata de toda forma de poder e de hierarquia. No Brasil, uma 
de suas manifestações foi o anarcossindicalismo, que conferia aos sindicatos um importante papel na luta pela emancipação dos 
trabalhadores da tutela dos patrões e do Estado, sendo a greve um importante instrumento nessa jornada. As ideias anarquistas aqui 
chegaram trazidas por imigrantes europeus, tendo estes forte infl uência na formação e mobilização do operariado, contribuindo para 
importantes conquistas sociais na fase da Primeira República no Brasil.

 Resposta: C

09. Na década de 1920, especialmente em 1922, ocorreram vários eventos importantes como a Semana de Arte Moderna, que contribuiu 
para um repensar de nossa cultura; as comemorações do centenário da nossa independência política de Portugal; a fundação do 
PCB, que refl etia o aumento da infl uência do comunismo no operariado brasileiro e a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que 
foi a primeira expressão concreta do Tenentismo, que, como movimento, criticava os vícios do modelo oligárquico, tendo contribuído 
para o declínio do modelo agroexportador cafeeiro que se estabelecera no Brasil desde a proclamação da República e plenamente 
consolidado após a chegada dos civis ao poder, com a eleição de Prudente de Morais.

 Resposta: E

10. Opressos pelo poder das classes dominantes agrária e industrial, surgia na década de 1910, no Brasil, as primeiras manifestações mais 
organizadas do operariado. Nesse período já se fazia notar a importância dos sindicatos, ainda que estes, na maior parte do tempo, 
atuassem na clandestinidade. Devemos destacar que a formação e mobilização da classe operária no Brasil contou com signifi cativa 
contribuição dos imigrantes europeus, especialmente dos italianos, meio no qual era forte a difusão do ideário anarquista. No Brasil, 
as primeiras mobilizações operárias na década de 1910 tiveram à sua frente os anarcossindicalistas. Por fi m, lembramos ainda que, 
mesmo que o PCB tenha exercido importante papel como instrumento de representação da classe operária, devemos ressaltar que 
sua fundação foi em 1922.

 Resposta: C

Raul: 15/04/16 – Rev.: Rita
10232616-pro-Aula 22 - República Velha III - Crise da República Velha e Revolução de 1930 (De Epitácio Pessoa a Washington Luís)


