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01. A República no Brasil foi resultado da conjugação de interesses de grupos como o dos cafeicultores, classes médias urbanas e dos 
militares. Tal composição se manifesta na diferença de projetos e discussões que se seguiram após a instalação do “novo” modelo. 
A nossa Primeira República ficou conhecida, dentro da historiografia tradicional, como República Velha, que vai de 1889 a 1930, 
subdividindo-se em dois períodos, a República das Espadas de 1889 a 1894, comandadas por presidentes militares (Deodoro e Floriano) 
e a República das Oligarquias (1894 a 1930) quando ficou patente a domínio das elites agrárias, especialmente àquelas ligadas a 
exportação do café. Mesmo com algumas situações específicas em alguns governos como no Hermes da Fonseca ou de Artur Bernardes 
em que se observou medidas de caráter intervencionista por parte do Governo Federal, podemos observar que predominou, como 
estava previsto na própria Constituição de 1891, o caráter federalista que concedia autonomia aos estados.

 Resposta: A

02. O projeto Constitucional de 1891 estabeleceu o modelo republicano, representativo, federalista e presidencialista. Estruturado na 
divisão em três poderes, transformou ainda as antigas províncias em estados e separou a Igreja do Estado. 

 A grande decepção ficou por conta do direito à cidadania pelo voto que era permitido apenas aos homens, maiores de 21 anos e que 
fossem alfabetizados, excluindo da vida política mulheres, padres, soldados, mendigos e analfabetos.

 Resposta: B

03. Além das condições de marginalização social a que eram submetidos os nordestinos foi o messianismo, outro importante componente 
para o surgimento de movimentos como o de Canudos no sertão da Bahia. Conselheiro não poupava críticas à República recém 
instituída, especialmente pela que toca à religiosidade na medida que foi estabelecido o estado laico e a instituição do casamento 
civil. Não raro Conselheiro estimulava seus seguidores, que cresciam dia após dia a não pagarem seus impostos.

 Resposta: C

04. A política emissionista, isto é, de emitir papel moeda, nos remete a tentativa do ministro Rui Barbosa de estimular a atividade industrial, 
mas que acabou resultando em uma grave crise denominada de Encilhamento, na qual a especulação no mercado de ações gerou 
falências e desemprego.

 Resposta: B

05. No imaginário popular a função da polícia envolve a garantia da lei e da ordem reprimindo atos de delinquência, principalmente no 
contexto final do séc. XIX e início do séc. XX com a eclosão de diversos movimentos sociais (greves, passeatas e manifestações) que 
de alguma forma ameaçavam o domínio das elites nesse período. É bem verdade que a presença e a ação da política de segurança 
pública tem clara distinção de tratamento no contato com os diversos segmentos da sociedade, evidenciada quando nas incursões 
nos morros e favelas nas zonas de periferia e nos bairros nobres dos grandes centros urbanos.

 Resposta: C

06. Os primeiros anos de regime republicano foram de ajustes e reformas na estrutura político jurídica. Nesse momento, além do fim 
de instituições monárquicas famosas como o poder Moderador, do voto censitário, do Senado Vitalíciio e do Conselho de Estado, 
verificamos que as diversas tendências ideológicas atuantes na implantação da República se manifestaram nos artigos da Constituição 
de 1891.

 O ideal liberal, desejo maior dos cafeicultores, influenciados pelo exemplo norte-americano, só apresentam na adoção do modelo 
federalista que concedia relativa autonomia para os estados. Nosso legislativo federal seria bicameral e eletivo formado por Deputados 
Federais e Senadores eleitos pelos estados. Note que nos estados inexistiam senados, dessa forma, todo o debate ao nível do legislativo 
estadual cabia aos duputados estaduais. O pensamento positivista também estava presente neste projeto constitucional com o 
estabelecimento do estado laico (separação da Igreja do Estado), pondo fim ao caráter confessional do projeto anterior que durou  
67 anos.

 Resposta: C

07. A proclamação não foi para a maioria da população a concretização do pensamento alguns que acreditavam que o novo modelo 
corresponderia ao seu significado etimológico de “coisa do povo”, especialmente para o sertanejo submetido a condições de miséria e 
exploração por parte das elites agrárias locais que contavam com o respaldo das autoridades políticas para manterem-se no poder. Desse 
cenário em que se acrescenta a concentração fundiária, surgiram movimentos de orientação religiosa, sob a liderança de um beato que 
propunham um modelo mais igualitário de vida, como era o caso de Canudos. Por representar uma ameaça, as autoridades políticas 
e até mesmo religiosas, esse movimento foi duramente reprimido no governo de Prudente de Morais. Para legitimar o extermínio da 
comunidade, o governo alardeou que se tratava de um bando de fanáticos e monarquistas.

 Resposta: B
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08. Buscando a origem do poder dos coronéis temos que retomar o período da criação da Guarda Nacional em 1831, quando fazendo uso 
de seu poder econômico, latifundiários compravam e desfrutavam das benesses de ser reconhecido como coronel. Com o advento da 
República, determinados mecanismos facilitaram ainda mais o trabalho de controle dos votos por parte dos coronéis, principalmente 
pelo novo sistema eleitoral, no qual o voto aberto ou descoberto permitiria ao grupo dominante daquela localidade ter o controle 
político mediante coação ou apadrinhamento (troca de favores).

 Resposta: A

09. Canudos remonta a uma das primeiras formas de reação ao latifúndio, miséria e exploração exercida pelas oligarquias durante a 
Primeira República no Brasil. Muito da temática do movimento, sob a liderança de Antônio Conselheiro, bem como a forma como se 
organizou essa comunidade, pode ser compreendida a partir da preservação das ruínas do povoado de Canudos que foi transformado 
em patrimônio cultural e material pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Acrescentamos, porém, que a 
questão relaciona-se com o ambiente de Canudos ser reconhecido como patrimônio cultural material. A análise da questão provoca 
dubiedade, identificando o item  A  como o correto, pois o IPHAN valorizou as ruínas de Canudos por se tratar realmente de um 
acervo histórico,  de um conjunto de fontes historiográficas. Contudo, o item  D  também está correto, porque aquele movimento da 
República Velha possui uma estrutura social comunitária  alternativa  que entrava em choque com o coronelismo vigente, ou seja, não 
foi somente o fato da existência de ruínas que o  levou  a ser  considerado  um patrimônio pelo Iphan, mas também a sua cultura, 
pois, do contrário, as ruínas de outras áreas sertanejas também seriam patrimônio cultural material de importância. Nesse sentido, 
as ruínas,  como objetos históricos,  são a expressão da memória acumulada, deixando de ser significantes apenas no seu sentido 
material, tendo em vista o subjetivismo sociológico, econômico e político da comunidade sertaneja em questão.

 Resposta: A

10. Uma das grandes frustrações referentes ao novo regime republicano iniciado em 1889 e institucionalizado em 1891 com a nova 
Constituição se refere ao voto. Embora as eleições ocorressem de forma direta a expressão universal presente no texto da Constituição 
é incoerente, podendo causar até dúvida aos candidatos, já que a grande maioria da população estava excluída, como era o caso das 
mulheres, padres soldados e mendigos além dos analfabetos. Na prática, apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados podiam 
votar. Outro detalhe é o voto aberto ou descoberto que facilitava sobremaneira a manipulação dos grupos oligárquicos mediante a 
concessão de favores ou pela coação física e moral.

 Resposta: C


