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01. A questão traz uma comparação entre as Constituições de 1891 e 1934, especificamente quanto à questão da participação política 
dos cidadãos. É fundamental a percepção do que pede o comando da questão: a comparação dos artigos quanto ao gênero dos 
eleitores. Assim, está correta a opção E, que afirma que a Constituição de 1891 excluía as mulheres da participação político-eleitoral, 
restringindo a cidadania política aos homens. O voto feminino e o voto secreto foram inovações implantadas no Brasil pela Constituição 
de 1934.

 Resposta: E

02. Os primeiros anos de Regime Republicano no Brasil foram marcados por medidas governamentais e políticas excludentes, seja no 
código penal de 1890 ou na própria Constituição de 1891, que excluía analfabetos, mendigos e mulheres da participação política.

 Resposta: D

03. Rui Barbosa, na fase inicial da República e na condição de Ministro, pretendia estimular a atividade industrial no Brasil. Percebendo a 
limitação do nosso mercado interno, o Ministro recorre ao emissionismo, autorizando a emissão de papel moeda, ampliando o crédito 
para fomentar os negócios. Porém, grupos econômicos, especialmente a elite agrária e os capitalistas estrangeiros, que de alguma 
forma tiveram seus interesses contrariados, contribuíram para o quadro de especulação (crise de confiança consequência das empresas 
fantasmas) que culminou com a quebra do mercado de ações, na alta da inflação, falências generalizadas e desemprego.

 Resposta: A

04. A posse Floriano Peixoto na presidência da República se dá em meio a uma tentativa frustrada do presidente Deodoro da Fonseca de aplicar 
um golpe. Após fechar o Congresso, Deodoro foi pressionado e acabou renunciando após praticamente 8 meses de governo. Embora 
determinasse a reabertura do Congresso, algumas medidas de Floriano Peixoto que facilitariam a atividade industrial desagradaram 
aos representantes das oligarquias cafeeiras que procuravam uma brecha legal retirá-lo do poder. Desta maneira buscaram amparo na 
Constituição vigente que determinava que nos caos de impedimento legal do presidente concluir seu mandato num prazo inferior a 
dois anos deveria ser convocada novas eleições. Confrontado, Floriano alegou que tal dispositivo não se atribuía a este caso específico 
pelo fato de Deodoro não ter sido eleito por voto direto, cabendo a ele o direito de concluir o restante do mandato. Governando até 
final do seu mandato, teve que enfrentar vários movimentos que questionavam a sua permanência no cargo.

 Resposta: A

05. Mais uma vez a prova do Enem traz a perspectiva que o mesmo fato histórico pode ser visto e interpretado de formas diferentes.
A narração de Euclides da Cunha reforça a bravura dos últimos remanescentes ao mencionar que “Canudos não se rendeu.  
Exemplo único em toda a história”. Já o texto de Soares, ao mencionar que “permaneciam quatro fanáticos (...) Ao serem intimados 
para deporem armas, investiram de enorme fúria” pode indicar a loucura dos poucos sobreviventes ante ao forte aparato militar do 
Estado. Convém lembrar que Canudos foi resultado do quadro geral de abandono social e concentração fundiária que marcou a 
República Velha.

 Resposta: E
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