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01. A identificação de Tiradentes como herói do republicanismo brasileiro foi incentivada pela elite, pois as características da Inconfidência 
Mineira objetivavam uma independência, mas sem radicalização, ou seja, o programa político não destruiria a estrutura vigente, 
como a monocultura e o latifúndio. Já outros movimentos republicanos se tornaram radicais, como a Confederação do Equador, pois 
permitiam uma relativa ascensão popular, o que deixava a aristocracia temerosa, além de quebrar a unidade territorial do país.

 Resposta: C

02. As transformações econômicas e sociais que o Brasil viveu em meados do século XIX estiveram em muitos momentos associados à 
ascensão dos cafeicultores do Oeste paulista. Dessa forma, este grupo que se mostrava disposto a ter maior influência no processo 
político nacional fez duras críticas ao centralismo imperial definido na Constituição de 1824. 
A síntese do projeto dos cafeicultores do Oeste Paulista se apresenta no Manifesto Republicano de 1870, em que destacamos a defesa 
do federalismo em oposição ao unitarismo monárquico. Vale lembrar que o Manifesto em questão não fazia referência à questão do 
abolicionismo ou mesmo de questões que envolvessem a ampliação dos direitos das camadas mais baixas.

 Resposta: B

03. O uso da imagem para construir uma imagem ideologizada de um governante ou de um período tem se feito presente em vários 
momentos da história. A clássica representação de D. Pedro II com como um senhor de idade buscando vincular o II Reinado a um 
período de estabilidade ganha aqui outra versão. Nessa charge de Agostini de 1887 o imperador aparece dormindo com jornal no colo. 
Não se trata de serenidade, mas apatia, ou como diz o próprio comando da questão, omissão, diante do quadro de crise decorrente 
do agravamento da questão militar e do avanço do abolicionismo que culminariam em 1889 com o golpe republicano de 1889. 

 Resposta: A

04. Se os anos anteriores foram marcados por relativa estabilidade, raramente alterado o período pós 1870, marcou a crise do Império que 
culminou com o golpe Republicano de 1889. A vitória do Brasil na Guerra do Paraguai e o consequente fortalecimento do Exército 
e a propagação do ideal abolicionista e republicano se chocavam com governo monárquico-centralista e escravista de D. Pedro II. 
Ainda que com divergências quanto ao modelo, o partido Republicano aglutinou elementos que interpretavam a manutenção da 
monarquia e da escravidão como entraves ao desenvolvimento da nação. Entre as elites agrárias do oeste paulista, predominavam a 
proposta federalista inspirada no modelo norte-americano que tinha feito parte do programa de reivindicações de várias revoltas que 
antecederam este período.

 Resposta: C

05. Um dos mais importantes eventos que marcaram a política externa do Brasil durante o II Reinado foi a Guerra do Paraguai (1864 a 
1870). Entre os fatores que merecem destaque, tomando como referência a imagem oferecida na questão, destacamos a incorporação 
de escravos ao exército brasileiro. Essa circunstância, potencialização pela vitória do Brasil no conflito, contribuiu para uma reflexão 
sobre a escravidão. De fato, a imagem e o texto evidenciam uma contradição, na medida que, os soldados negros obtiveram sua 
liberdade, mas ao retornar para o Brasil constatavam a manutenção da escravidão, inclusive de seus familiares.

 Resposta: A
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