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01. A tela “Independência ou Morte” foi produzida por Pedro Américo de Sousa sob a encomenda do governo imperial, em um momento 
em que monarquia brasileira enfrentava grave crise em virtude do avanço do abolicionismo e do republicanismo. A obra é cercada de 
polêmicas, pois além do próprio Pedro Américo não ter sido testemunha ocular do evento especialistas, costumam destacar divergências 
da representação com o relato de historiadores. Para completar, o pintor ainda foi acusado de plágio da obra “1807, Friedland”, de 
Ernest Meissonier, pintado em 1875. Entre as interpretações atribuídas à obra está aquela que o autor procurava resgatar na tradição 
a legitimação do governo monárquico, tomando como referência a independência, destacada como um ato de heroísmo de D. Pedro 
I, que rompeu com a sua pátria em nome da liberdade do povo brasileiro.

 Resposta: B

02. Ao analisarmos o contexto histórico nacional, percebemos que o regime republicano foi implantado no Brasil sem que as camadas 
populares efetivamente tomassem parte. Foi obra, sobretudo, de segmentos específicos como o dos cafeicultores do Oeste Paulista, 
das classes médias urbanas e dos militares, especialmente do exército. A despeito da forma como foi implantado, havia uma esperança 
que de fato ao novo governo fosse uma “coisa do povo”. Logo a esperança acabou virando frustração, especialmente no que se 
refere à participação política limitada pelos dispositivos presentes na Constituição de 1891, que permitia o voto apenas aos homens, 
maiores de 21 anos e alfabetizados.

 Resposta: C

03. A consagrada obra de José Murilo de Carvalho – Os Bestializados – é constantemente usada na análise da questão da Proclamação 
da República no Brasil, destacando o caráter excludente do movimento, que foi conduzido pela elite cafeeira do Oeste paulista, pelos 
militares e segmentos das classes médias urbanas, deixando de fora a maior parte da população. Mesmo que se seguiram após a 
República proclamada, as expectativas de ampliação da cidadania logo foram frustradas com a limitação do voto imposta pelo texto 
Constitucional de 1891. De fato podemos constatar que a maior parte da população permaneceu nesse momento à margem do 
processo político de seu país. Detalhe é que ainda que o item certo não aluda esse aspecto especificamente, percebemos que o texto 
lança um outro olhar na medida que a passagem do Império para a República, sem a participação do povo, tenha ocorrido não por 
este ser bestializado (alienado), mas bilontra (esperto) em perceber que os grupos que lideravam este processo não estariam dispostos 
a discutir ou mesmo levar em consideração os interesses populares.

 Resposta: B

04. No Brasil, a “República” não assumiu o significado que preceitua etimologia da palavra, isto é, “coisa pública”. Observamos que seus 
idealizadores temiam as consequências que a participação popular poderiam lhes trazer. De fato a República no Brasil não contou 
com a participação efetiva das camadas populares, como se observa na expressão de Aristides Lobo que afirmou: “o povo assistiu 
bestializado”, concluindo ainda que o povo julgava tratar-se de uma “parada militar”. Essa impressão nos remete ao que foi de fato 
o evento do dia 15 de novembro de 1889, um verdadeiro golpe militar (ainda que para tanto tivesse contribuído os interesses de 
cafeicultores e da classe média), em que os militares aproveitaram a fragilidade do império que, mergulhado em muitas crises, não 
esboçou qualquer reação capaz de impedir sua melancólica derrocada.  O lema estampado em nossa bandeira “Ordem e Progresso” 
ajuda a explicar o projeto de República desejado pelos militares, fundamentado nos valores positivistas.

 Resposta: C

05. O golpe republicano pode ser interpretado historicamente como resultado da conjugação de interesses dos membros do partido 
republicano, que congregava em seus quadros elementos insatisfeitos com a ordem monárquica. Desse grupo destacamos principalmente 
os cafeicultores do oeste paulista, que assumiam uma mentalidade empresarial na qual a manutenção da escravidão seria, entre outras 
questões, um obstáculo ao crescimento do mercado consumidor e os militares que incorporaram o pensamento positivista, difundido 
especialmente por Benjamim Constant.

 Resposta: D

06. O projeto republicano que chegou ao poder não se caracterizou por sua homogeneização de pensamentos, pelo contrário, os 
idealizadores da República divergiam seriamente quanto aos destinos e objetivos do novo modelo instaurado. Desse contexto veio uma 
grande instabilidade política, econômica e social nos primeiros anos da República, manifesto em golpes e pressões políticas, já que o 
pensamento unitarista dos militares que controlavam o poder executivo se chocava com os interesses federalistas da elite agrárias, que 
tinham a maioria no legislativo. Observe ainda que os que advogavam reformas radicais que beneficiavam os menos favorecidos foram 
eliminados progressivamente da cena política, a participação popular pelo voto foi limitada pelas condições impostas na Constituição 
de 1891 sendo a participação nas eleições permitida apenas aos homens maiores de 21 anos e alfabetizados, resultando em grande 
frustração para alguns que tinham defendido a República. A desconfiança com o novo sistema se dava sobretudo, pela permanência 
de alguns determinados grupos que dirigiam o país desde a Monarquia. Ainda no aspecto político, as disputas intraoligárquicas 
aterrorizavam a população que ficava atônita, sendo pressionada de parte a parte em meio a fogo cruzado.

 Resposta: B
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07. O Exército, em processo de ascensão desde a Guerra do Paraguai, assumiu uma posição de destaque no cenário nacional e uma 
posição de destaque no cenário nacional e exigiu maior participação nos destinos do país. Nessa condição, os militares atuaram como 
elemento transformador da ordem política, responsáveis pela derrubada da Monarquia e implantação da República.

 Analisando o cartum, podemos perceber que a imagem ao fundo simboliza os militares responsáveis pelo golpe republicano, representado 
na figura de Deodoro da Fonseca. A mulher ao centro idealiza a imagem da República brasileira, indicada através da nova bandeira 
nacional influenciada pela ideologia positivista. A terceira figura simboliza a Monarquia em declínio, através de um gesto de plena 
submissão à nova ordem republicana.

 Resposta: B

08. O texto de Agostini nos remete a um verdadeiro divisor de águas no Império: A Guerra do Paraguai. A participação do Brasil no 
conflito além de contribuir para o fortalecimento do exército que era relegado a um plano inferior, possibilitou o questionamento 
da escravidão como instituição, principalmente pelo fato de muitos escravos terem sido incorporados aos batalhões. Era, portanto, 
evidente a contradição entre a luta contra o regime ditatorial imposto por Solano Lopez no Paraguai e suas pretensões imperialistas 
na América Latina e a manutenção do trabalho escravo no Brasil.

 Resposta: C

09. A principal manifestação do pensamento positivista que surgiu no séc. XIX na França se dá, no Brasil, no processo da Proclamação 
da República em 1889, estando fortemente identificado com os ideais dos militares que estavam à frente desse processo, tendo em 
Benjamim Constant um dos seus principais entusiastas. Disciplinado pela razão, seus adeptos buscavam, sobretudo, a construção de 
um estado forte (unitarismo) e laico (separação da Igreja). O lema “ordem e progresso” para muitos historiadores sintetiza bem o 
projeto de República idealizado pelos militares e adeptos do positivismo.

 Resposta: B

10. A proclamação da República está relacionada, entre outros aspectos, à expansão do cultivo do café que gerou uma nova elite, 
especialmente na região do Oeste Paulista, que, inspirada no modelo federalista norte-americano, buscava ter maior poder e autonomia 
de governo, além de criticar a manutenção do trabalho escravo, por representar um atraso para a economia do país. Em termos de 
ideologia, também teve importante papel o ideal positivista, principalmente entre os militares, no qual se destacava Benjamim Constant. 
O positivismo se fundamentava na evolução progressiva de sociedade, disciplinada na razão, separando Igreja e Estado e valorizando 
o mérito.

 Resposta: C
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