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A primeira república brasileira 

 

Resumo 

 

A república no Brasil: anos iniciais 

 

Proclamação da República  

Apesar da monarquia brasileira ter experimentado mementos de equilíbrio e solidez - devido à conciliação 

entre liberais e conservadores -  esse período chegou ao fim, levando a ascensão do movimento 

republicano. Vejamos as principais causas desse processo histórico. 

Aos fins do Segundo Reinado, o governo de Dom Pedro II enfrentou esse quadro de tensões 

responsável pela queda da monarquia.  

Mesmo buscando uma posição política conciliadora, Dom Pedro II não conseguia intermediar os 

interesses conflitantes dos diferentes grupos sociais do país. A questão da escravidão era um dos principais 

pontos de tensão nesse período. Os intelectuais, militares e os órgãos de imprensa defendiam a abolição 

como uma necessidade primordial dentro do processo de modernização sócio econômica do país. 

De um lado, os cafeicultores do Oeste Paulista apoiavam a implementação da mão-de-obra 

assalariada no Brasil.  De outro, fazendeiros das oligarquias nordestina, sulista e do Vale do Paraíba faziam 

oposição ao fim da escravidão e, no máximo, admitiam-na com a concessão de indenizações do governo.  

Os abolicionistas, que associavam a escravidão ao atraso do país, acabavam por também considerar 

o regime monárquico como sinônimo de atraso. É nesse contexto que as ideias republicanas ganham espaço. 

O Brasil, única nação sul americana monarquista, se transformou num palco de uma grande campanha 

republicana apoiada por diferentes setores da sociedade. D. Pedro II foi perdendo progressivamente suas 

bases políticas. 

A Igreja, setor de grande influência ideológica, também passou a engrossar a fila daqueles que 

maldiziam o poder imperial. Tudo isso devido à crise nas relações entre os clérigos e Dom Pedro II. Naquela 

época, de acordo com a constituição do país, a Igreja era subordinada ao Estado por meio do regime de 

padroado. Nesse regime, o imperador tinha o poder de nomear padres bispos e cardeais.  

Em paralelo a isso tudo, alguns representantes do poder militar do Brasil começaram a ganhar certa 

relevância política. Com a vitória na Guerra do Paraguai, o oficialato alcançou prestígio. As instituições 

militares dessa época também foram influenciadas pelo pensamento positivista, que defendia a “ordem” 

como caminho indispensável para o “progresso”. Desta forma, os oficiais – que já se julgavam uma classe 

desprestigiada pelo poder imperial – compreendiam que o rigor e a organização dos militares poderiam ser 

úteis na resolução dos problemas do país.  

 



 
 

 

 

2 

História 
 

Os militares passaram a se opor ferrenhamente a Dom Pedro II, chegando a repudiar ordens imperiais 

e realizar críticas ao governo nos meios de comunicação. Em 1873, foram criados o Partido Republicano e o 

Partido Republicano Paulista. Aproximando-se dos militares insatisfeitos, os republicanos organizaram o 

golpe de Estado contra a monarquia.  

Nos fins de 1889, sob fortes suspeitas que Dom Pedro II iria retaliar os militares, o marechal Deodoro 

da Fonseca mobilizou suas tropas, que promoveram um cerco aos ministros imperiais e exigiram a deposição 

do rei. Em 15 de novembro daquele ano, o republicano José do Patrocínio oficializou a proclamação da 

República. 

 

D. Pedro II sendo “enxotado” pelo movimento republicano 

A Primeira República é dividida em dois períodos: 

• República da Espada – 1889 – 1894: governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto.  Esse 
governo teve o propósito de impor o governo para evitar uma possível oscilação ou resistência podendo 
ocasionar uma volta para a monarquia ou separação do Brasil. 

• República Oligárquica - 1895 – 1930: governos das oligarquias rurais de São Paulo, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. É o chamado coronelismo, praticado, principalmente, pelos cafeicultores. 

 

Revolta da Armada 

Ocorrido em 1893 e liderado por algumas unidades da Marinha Brasileira, foi motivado pela insatisfação 

contra o governo do presidente Floriano Peixoto. Entre as principais causas estão as divergências e disputas 

entre grupos políticos no começo da República, e a insatisfação com a ascensão política de civis, promovida 

pelo governo de Floriano Peixoto. 

 

A Primeira Constituição Republicana 

A Constituição de 1891 surgia com o fim do Império brasileiro (1899e e  o fim da escravidão. Havia o 

desafio de uma sociedade onde muitos eram os conflitos de interesse: uma sociedade essencialmente 

agracia e socialmente fragmentada.   

https://www.todamateria.com.br/republica-da-espada/
https://www.infoescola.com/historia/abolicao-da-escravidao-no-brasil/
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A Constituição 1891, nossa primeira constituição republicana, instituiu a independência dos três 

poderes e eliminou o Poder Moderador, através do qual o Imperador influenciava os demais. Com a adoção 

do presidencialismo, ela ampliava o direito de voto para o cargo máximo do Executivo. Com o federalismo, os 

Estados tinham mais autonomia e podiam criar suas próprias leis, embora sempre em consonância com a 

Constituição. 

A Constituição estabeleceu o sufrágio direto para Presidentes e Vice-Presidentes (mandatos de 

quatro anos sem reeleição), senadores e deputados, acabando com o voto censitário(ou seja, restrição por 

condições financeiras) da Constituição de 1824. No entanto, somente homens alfabetizados com mais de 

21 anos, estando excluídos também mendigos e membros de ordens monásticas, o que restringia o número 

de eleitores a uma ínfima parcela da população. A Constituição acabou com a vitaliciedade de senadores, 

reduzindo seu mandato a nove anos, e, em tese, também não restringia a elegibilidade aos cargos por 

condições econômicas. Na prática, como o voto era aberto (não secreto), manipulações e intimidações de 

eleitores pelos candidatos da elite eram norma, resultando no fenômeno do coronelismo. 

A Constituição aboliu os privilégios de nascimento, não mais reconhecendo títulos de nobreza ou 

afins. No plano religioso, ela foi fundamental por determinar a laicidade do Estado brasileiro, retirando o apoio 

oficial a qualquer religião e formalizando a liberdade irrestrita de culto. 

 

Encilhamento 

Política econômica implementadas pelo ministro das finanças Rui Barbosa, durante o governo do 

marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891), foi considerada um fracasso, devido aos seus efeitos negativos 

para a economia. O seu principal objetivo era incentivar o desenvolvimento industrial, o que foi feito a partir 

da facilitação excessiva de crédito, com o objetivo de facilitar e ampliar a abertura de empresas e da missão 

de papel-moeda (aumento de dinheiro em circulação). Ao invés de promover a industrialização, o 

encilhamento gerou um grande processo inflacionário.  

 

Consolidação da república  

A República Oligárquica (1894-1930) 

O período marcado pelo governo de presidentes civis, ligados ao setor agrário.  Dominando o poder, estes 

presidentes implementaram políticas que beneficiaram o setor agrário do país, principalmente, os fazendeiros 

de café do oeste paulista. 

 

Lista de Presidentes do Período 

1894 - Prudente José de Morais e Barros 

1898 - Manuel Ferraz de Campos Sales 

1902 - Francisco de Paula Rodrigues Alves 

1906 - Afonso Augusto Moreira Pena (morreu durante o mandato) 

1909 - Nilo Procópio Peçanha (vice de Afonso Pena, assumiu em seu lugar) 

https://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1824/
https://www.infoescola.com/historia/coronelismo/
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1910 - Marechal Hermes da Fonseca 

1914 - Venceslau Brás Pereira Gomes 

1918 - Francisco de Paula Rodrigues Alves (eleito, morreu de gripe espanhola, sem ter assumido o cargo) 

1918 - Delfim Moreira da Costa Ribeiro (vice de Rodrigues Alves, assumiu em seu lugar). 

1919 - Epitácio da Silva Pessoa 

1922 - Artur da Silva Bernardes 

1926 - Washington Luís (deposto pela revolução de 1930) 

1930 - Júlio Prestes de Albuquerque (eleito presidente em 1930, não tomou posse, impedido pela Revolução 

de 1930). 

  

Política do Café-com-Leite 

A maioria dos presidentes desta época eram políticos de Minas Gerais e São Paulo. Estes dois estados eram 

os mais ricos da nação e tinham os maiores contingentes populacionais. Devido a isso, dominavam o cenário 

político da república. Saídos das elites mineiras e paulistas, os presidentes acabavam favorecendo sempre o 

setor agrícola, principalmente do café produzido em ambos os Estados.  

Se por um lado a política do café-com-leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária 

na região Sudeste, por outro, acabou provocando um abandono das outras regiões do país. As regiões 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste ganharam pouca atenção destes políticos e tiveram seus problemas sociais 

agravados. 

  

Política dos Governadores 

Montada no governo do presidente paulista Campos Salles, esta política visava manter no poder as 

oligarquias. Em suma, era uma troca de favores políticos entre governadores e presidente. O presidente 

apoiava os candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto estes políticos davam suporte à 

candidatura presidencial e também durante a época do governo. 

Havia, além disso, a degola. Com essa prática, a corrupção eleitoral foi alicerçada com a criação da Comissão 

Verificadora de Poderes. A comissão impedia que muitos candidatos vitoriosos nas urnas assumissem o 

cargo, pelo fato de eles não terem sido indicados pelos latifundiários e, por isso, eram “degolados”, ou seja, 

impedidos de tomar posse. 
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Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/10484550/ 

O coronelismo 

A figura do "coronel" era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do 

interior do Brasil. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a 

eleição dos candidatos que apoiava. Era usado o voto de cabresto, em que o coronel (fazendeiro) se utilizava 

da violência para que os eleitores de seu "curral eleitoral" votassem nos candidatos apoiados por eles. Como 

o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas do coronel, para que votassem 

nos candidatos indicados. O coronel também utilizava outros "recursos" para conseguir seus objetivos 

políticos, tais como: compra de votos, votos fantasmas, troca de favores, fraudes eleitorais e violência. 

 

Voto de cabresto, forma utilizada para perpetuação do Coronelismo. Ilustração: Storni [domínio público] 
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O Convênio de Taubaté 

Maneira encontrada pelo governo republicano para beneficiar os cafeicultores em momentos de crise. 

Quando o preço do café abaixava muito, o governo federal comprava o excedente de café e estocava. 

Esperava-se a alta do preço do café e então os estoques eram liberados. Esta política mantinha o preço do 

café, principal produto de exportação, sempre em alta e garantia os lucros dos fazendeiros de café. 

 

A crise na república  

A sociedade antes da revolução de 1930, estava em um grau de agitação muito alto, diversos grupos, 

desde os primeiros anos da república, contestaram o sistema política vigente.  Dentre os movimentos de 

insatisfação, destacaremos aqui os mais importantes: 

 

Canudos (1896-97) 

Ainda nos primeiros anos da República, ocorreu a  Guerra de Canudos, um confronto entre o Exército 

Brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo religioso liderado por Antônio Conselheiro. 

Para compreender a Guerra de Canudos, é necessário entender o fenômeno do messianismo. Antônio 

Conselheiro, nome adotado pelo cearense Antônio Vicente Mendes Maciel (1830-1897), tornou-se conhecido 

no nordeste brasileiro como um profeta que possuiria dons “messiânicos”, ou seja, que trazia as promessas 

de um tempo novo, de uma nova era para uma região assolada pela miséria.  Canudos pode ser considerado, 

assim,  um movimento contra a miséria e a concentração fundiária, já que a estrutura econômica do Brasil 

funcionava – desde os tempos da colonização - baseada no latifúndio, onde predominava a monocultura. 

Neste momento aqueles que não possuíam terras tinham sua mão de obra explorada e, especialmente na 

regiões do interior do país, viviam na miséria.  

Em poucos anos, uma multidão de peregrinos começou a seguir Antonio Conselheiro, que organizou 

o Arraial de Canudos, no interior da Bahia, povoado que contava com 25.000 pessoas. O conflito foi motivado 

pelo incômodo do Governo Republicano, com apoio dos latifundiários, que não concordava com o fato dos 

habitantes de Canudos não pagarem impostos e viverem sem seguir as leis estabelecidas. Eles afirmavam, 

além disso, que Antônio Conselheiro defendia a volta da monarquia.  

O Arraial foi combatido pelas tropas governistas e a população massacrada. Apesar disso, a Guerra tem um 

importante significado simbólico: represento a resistência das populações marginalizadas no sertão 

nordestino. 

 

Contestado (1912-16) 

O conflito ocorreu nas fronteiras entre o Paraná e Santa Catarina. A população pobre não possuía 

terras e padecia com a escassez de alimentos. Nessa região subsistiam os grandes fazendeiros e 

empreendedores americanos da Brazil Railway, responsáveis pela implantação de uma ferroviária que uniu o 
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Rio Grande a São Paulo. Para a construção da estrada de ferro, milhares de família de camponeses perderam 

suas terras, o que gerou muito desemprego entre os camponeses da região.  

Nesta época, as regiões mais pobres do Brasil eram terreno fértil para o aparecimento de lideranças 

religiosas de caráter messiânico. Na área do Contestado não foi diferente, pois, diante da crise e insatisfação 

popular, ganhou força a figura do beato José Maria, que conseguiu reunir milhares de seguidores, 

principalmente de camponeses sem terras. 

Os coronéis da região começaram a ficar preocupados com a liderança de José Maria e sua 

capacidade de atrair os camponeses. O governo passou a acusar o beato de ser um inimigo da República, que 

tinha como objetivo desestruturar o governo e a ordem da região. Com isso, policiais e soldados do exército 

foram enviados para o local, com o objetivo de desarticular o movimento.  

 

O Cangaço 

Ao lado de Canudos e Contestado, outro fenômeno ocorrido durante a Primeira República foi o 

banditismo social. No nordeste brasileiro, ele ficou conhecido como Cangaço. Os cangaceiros surgiram no 

final do século XIX, após o período de grande seca, onde houve o agravamento do fome e da miséria e  a 

formação de bandos armados independentes do controle dos grandes fazendeiros.   

Eles são interpretados pela historiografia ora como “heróis” que roubavam dos ricos para dar aos 

pobres, ora como bandidos que corrompiam a ordem estabelecida. Em todo caso, os Cangaceiros, durante a 

Primeira República, se utilizavam de práticas não legais como forma de resistência à miséria na qual viviam. 

O mais conhecido entre os cangaceiros foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que atuou no nordeste 

brasileiro e ficou conhecido como “rei do cangaço”. 

 

Revolta da Vacina (1904) 

Desde meados do século XIX, as precárias condições de higiene da cidade do Rio de Janeiro haviam 

disseminado epidemias de doenças como a cólera, a varíola e a febre amarela. O rápido crescimento da 

população em finais do século XIX e início XX veio agravar essa situação.  Para abrigar tanta gente, os 

casarões do centro da cidade foram divididos em pequenos cômodos e alugados, os chamados cortiços. O 

porto da cidade, além disso, sofria com a pouca profundidade, o que impedia o atracamento de navios de 

grande porte da capital da República. 

Para cumprir seu programa de governo  - que previa a modernização do Rio de Janeiro – o então 

presidente Rodrigues Alves nomeou Pereira Passos para a prefeitura do Distrito Federal e Oswaldo Cruz para 

cuidar do saneamento. O programa do então presidente previa a transformação da cidade do Rio em um 

cartão postal.  Nas regiões centrais da cidade, as ruas estreitas foram substituídas por largas avenidas, 

inspiradas nos bulevares franceses, assim como a região portuária passou por um processo de modernização. 

O custo social dessas modernizações, no entanto, foi bastante elevado. Vastos contigentes de população 

foram expulsos de suas habitações para dar lugar a largas avenidas e praças. Derrubaram-se os cortiços – o 

chamado ‘bota baixo’ -  e ergueram edifícios. 
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Nesse ambiente, iniciou-se o projeto de saneamento da cidade. Em outubro de 1904, aprovou-se uma 

lei que instituía a vacinação obrigatória. Ela foi o estopim da revolta popular conhecida como Revolta da 

Vacina.  Sem conhecer os efeitos e intuítos da vacinação, boa parte da população  se revoltou contra as 

medidas.  As ruas da cidade do Rio foram tomadas pela população, onde erguerem-se barricadas e ocorreram 

uma série de embates entre os revoltosos e a forças da polícia e do exército.  

 

Revolta da Chibata (1910) 

Ocorrida também na cidade do Rio de Janeiro, a Revolta foi realizada por membros das Marinha.  A 

sua motivação foi a luta contra os castigos físicos, baixos salários e as péssimas condições de trabalho 

sofridos principalmente pelos marinheiros de baixa patente, que em geral eram escravos recém libertos.  

O levante, ocorrido no Encouraçado Minas Gerais, foi liderado pelo experiente João Cândido Felisberto, 

conhecido como “Almirante Negro”. O motim terminou com a morte do comandante do navio e mais dois 

oficiais. 

Conseguindo a adesão de outros Encouraçado, em carta ao governo, os revoltosos solicitavam: o fim 

dos castigos físicos; melhores condições de alimentação e trabalho; e a anistia para todos envolvidos na 

revolta. O presidente Marechal Hermes da Fonseca acatou as reivindicações dos amotinados, encerrando a 

revolta. 

 

Greve Geral de 1917 

Paralisação geral da indústria e do comércio do Brasil, ocorrida em São Paulo em Julho de 1917,  foi 

resultado das organizações operárias de inspiração anarco sindicalista. Esta mobilização operária foi uma 

das mais abrangentes e longas da história do Brasil.  

O contexto geral da eclosão da greve remete ao período internacional de revoltas, motins e greves 

que varreu o mundo na segunda parte do ano de 1917, particularmente crítico por causa da estagnação do 

conflito mundial. No caso específico brasileiro e particularmente paulistano, o movimento foi a reação 

operária a um período de intensificação do horário de trabalho, de subida repentina dos preços e estagnação 

dos salários: ou seja, de uma fortíssima piora do poder de compra e das condições de trabalho. 

 

Tenentismo 

O tenentismo foi um movimento político e militar organizado por jovens oficiais da baixa oficialidade 

do exército brasileiro, motivado pela insatisfação com o regime político da Primeira República, especialmente 

com o domínio imposto pelas oligarquias. 

O tenentismo atuou de 1922 a 1927 e, ao longo desse período, uma série de rebeliões nomeadas 

como levantes tenentistas ocorreram. A primeira grande revolta tenentista ficou conhecida como Revolta do 

Forte de Copacabana.  (1922). Outros movimentos desse período foram a Comuna de Manaus e a Revolta 

Paulista de 1924.  Os desdobramentos da Revolta Paulista deram início à Coluna Prestes. 
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A Crise de 1929 

Como se pode perceber, ao longo das primeiras décadas do século XX, foram crescentes os 

movimentos de insatisfação com o sistema repúblicano adotado, onde prevalecia os interesses de uma elite 

política. Além da insatisfação política e social, a crise de 1929 afetou a economia agroexportadora do café, o 

que abalou o poder econômico das elites cafeeiras do Sudeste. 

. Os Estados Unidos, enquanto maior comprador do café produzido no Brasil, reduziu drasticamente as 

importações do produto, pondo a economia brasileira em dificuldades.  Além disso, a indicação de Júlio 

Prestes (candidato de São Paulo)  pelo também paulista  Washington Luís deixou os mineiros muito 

insatisfeitos, uma vez que houve a ruptura da aliança política até então estabelecida (A Política do Café com 

Leite). Em reação a isso, formou-se  a Aliança Liberal, composta por Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do 

Sul  e Minas Gerais, lançando a candidatura de Getúlio Vargas. Essa nova aliança propunha transformações 

no sistema político e eleitoral brasileiro, o que lhe garantiu a adesão de setores como: os tenentes, mulheres, 

operários e as classes médias. 

Apesar disso, Júlio Prestes foi eleito, ainda que  sob acusação de corrupção eleitoral.  Enquanto a 

sucessão eleitoral parecia concluir-se sem grandes transformações, João Pessoa,  vice de Vargas,  foi 

assassinado, deslegitimado o governo recém eleito. As massas insatisfeitas foram  às ruas acusando Júlio 

Prestes do assassinato. Enquanto isso, Vargas e seus apoiadores lideraram um golpe e assumiram o poder 

no movimento que ficou popularmente conhecido como Revolução de 1930. 
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Exercícios 

 

1. “Em 1º de março, primeiro dia de carnaval, foram realizadas as eleições de 1930. Apuradas as urnas, 
venceu o candidato governista Júlio Prestes com mais de um milho de votos, contra 737 000 para 
Getúlio Vargas. A Aliança Liberal estava derrotada! O slogam ‘O Programa é mais do povo que do 
candidato’ não conseguiu desbancar a máquina eleitoral montada pelo governo em 17 Estados. A 
fraude, praxe na época, dominou o pleito de parte a parte”.  

(In Nosso Século. São Paulo: Abril Cultural. v. 5. p. 34).  

 
É fácil notar que o trecho está tratando do contexto político-eleitoral de 30, em relação ao qual é correto 
dizer mais que:  

a) Tais eleições tiveram seus resultados plenamente respeitados pelos atores do processo 

respectivo;  

b) Consagrou uma alternância legal e legítima de poder à frente da presidência da república;  

c) Imerso o Brasil em profunda crise social, mas com economia vigorosa e sem sobressaltos, a 

presidência Júlio Prestes foi das mais profícuas que o Brasil conheceu em sua história republicana;  

d) São Paulo foi vanguardista das mudanças impostas ao país, e o fez pelo levante popular de 9 de 

julho, enquanto que o Piauí também se levantava em prol da “revolução” emergente;  

e) a Aliança Liberal acabou por triunfar sob a liderança de uma fração militar e de Getúlio Vargas, 

quebrando a ordem constitucional vigente e organizando novo governo federal. 

 
 

2. "A década de 1920 foi marcada pela instabilidade política. Até então, a governabilidade do país era 

garantida por um pacto entre as elites agrárias (as oligarquias). Este pacto se expressava na política 

dos governadores, na aliança café-com-leite, no coronelismo e na dominação regional das oligarquias."  
(ARRUDA, J. J. de A. & PILETTI, N. Toda História: História Geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2002. p. 355.)  

 
A respeito da História do Brasil da década de 1920, assinale a alternativa incorreta.  

a) No ano de 1922, a guarnição militar do Forte de Copacabana se rebelou, exigindo a renúncia do 

presidente Artur Bernardes. O levante foi derrotado, e o episódio ficou conhecido como "Os Dezoito 

do Forte de Copacabana".  

b) Constituído por jovens tenentes e capitães, o Tenentismo foi um movimento de enfrentamento ao 

governo federal, exigindo mudanças políticas como voto secreto e reforma do ensino.  

c) Na década de 1920, o café continuava sendo um dos principais sustentáculos da economia 

brasileira, e, no meado da década, o Brasil já era responsável por 3/5 da produção mundial.  

d) O descontentamento de vários segmentos sociais com a situação vivida no Brasil durante a 

década de 1920 culminou na chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder.  

e) A década de 1920 foi marcada também pela primeira eleição brasileira em que o Partido 

Comunista elegeu uma grande bancada na Câmara Federal. 
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3. Em tempos de forte turbulência republicana, o ano de 1922 converteu-se em marco simbólico de 

grandes rupturas e da vontade de mudança. Eventos como a Semana de Arte Moderna, o levante 

tenentista, a criação do Partido Comunista e ainda a conturbada eleição presidencial sepultaram 

simbolicamente a Velha República e inauguraram uma nova época.  
(Aspásia Camargo, “Federalismo e Identidade Nacional”, Brasil, um século de transformações. 2001.)  

 
Pode-se afirmar que a situação descrita decorre, sobretudo,  

a) do forte crescimento urbano e das classes médias.  

b) do descontentamento generalizado dos oficiais do Exército.  

c) da postura progressista das elites carioca e paulista.  

d) do crescimento vertiginoso da industrialização e da classe operária.  

e) da influência das vanguardas artísticas europeias e norte-americanas. 

 

 

4. Leia o trecho e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

“Aconteceu, porém, que era difícil viver D. Pedro II a vida dupla que parece ter pretendido levar, indo 

piedosamente à missa no Brasil e fazendo o pelo sinal aos olhos das multidões brasileiras e, na Europa, 

ostentando espírito voltairiano; de modo que o Pedro II de feitio europeu – que talvez fosse dos dois o 

mais autêntico – terminou superando, dentro do próprio Brasil, o de algum modo anti europeu e 

antiprogressista. Daí em crises como a dos bispos e a militar ter se comportado exatamente como 

qualquer político ou liberal, ou republicano e até anticlerical – empenhado em fazer valer o princípio da 

autoridade legítima sobre o da insubordinação.”  
FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. São Paulo: Global, 2004. p. 217. 

No trecho acima, é correto dizer que Gilberto Freyre: 

a) nega que D. Pedro II tenha tido qualquer tipo de responsabilidade na crise que levou o Império ao 

seu fim. 

b) deixa claro que não era de bom tom o Imperador mostrar sua postura religiosa aos brasileiros. 

c) ressalta que a ambiguidade política de D. Pedro II acabou por colocá-lo em litígio com algumas 

camadas da sociedade. 

d) afirma que Dom Pedro II sempre gostou mais da Europa do que do Brasil. 

e) afirma que Dom Pedro II não tinha habilidade política nem como conservador e nem como 

progressista. 
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5. Os últimos 19 anos de vida do Império Brasileiro correspondem, historicamente, à fase de decadência 

política do sistema instaurado em 1822 e que chegara a seu auge em 1850-60. Dentre os inúmeros 

fatos políticos que demonstram essa situação de declínio, merecem destaque especial dois deles, não 

apenas pelas intensas repercussões que tiveram mas, principalmente, por ajudar a demolir as já 

instáveis bases de sustentação da monarquia. Trata-se das chamadas: 

a) “Questões” Christie e Religiosa; 

b) “Questões” queremista e civilista; 

c) “Questões” religiosa e militar; 

d) “Salvações” militar e eleitoral; 

e) “Revoltas” de Beckman e da Chibata 

 
 

6. A República brasileira emergiu no auge de um processo cujas raízes se encontravam no II Reinado. 

Assinale a alternativa INCORRETA:  

a) A campanha abolicionista acabou por se confundir com a campanha republicana. 

b) Nos termos da primeira Constituição Republicana o Brasil era uma República Federativa 

Presidencialista e o Estado permaneceu atrelado à Igreja. 

c) Para certos segmentos da sociedade, entre eles os cafeicultores, a forma republicana de governo 

era concebida como moderna, avançada e mais eficiente 

d) No primeiro aniversário da implantação do regime republicano foi instalado o Congresso 

Constituinte e em 24/02/1891 foi promulgada a Constituição.  

e) Os militares, influenciados pelas ideias do positivismo, uniram-se à camada média da sociedade 

contra os monarquistas.  

 

7. Pode-se considerar o Exército como força política influente no movimento Republicano porque 

a) seus integrantes, tendo origens, predominantemente na classe média, eram contrários à vigência 

de um Estado monárquico identificado com as camadas populares da sociedade. 

b) seus oficiais, quase todos pertencentes à Maçonaria, solidarizaram-se com os bispos envolvidos 

na chamada Questão Religiosa, agudizando a crise política deflagrada contra o Imperador. 

c) o declínio do prestígio dos militares após a Guerra do Paraguai, tornava seus oficiais críticos 

inexpressivos dos privilégios concedidos à Guarda Nacional. 

d) seus oficiais mostraram-se descontentes com a recusa do Imperador em incorporá-los ao 

processo de repressão organizada contra a rebeldia negra. 

e) a influência do Positivismo entre os jovens oficiais imprimiu o ideal de uma República militar como 

base do progresso nacional. 
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8. Os primeiros anos da república brasileira, e a República da Espada em particular, foram anos de 

adaptação e, portanto, marcados por muitas crises. Uma dessas crises ficou conhecida como 

Encilhamento. A respeito do Encilhamento, encontre a alternativa correta: 

a) o Encilhamento foi uma crise política que marcou a disputa de Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa, 

com o presidente brasileiro tentando utilizar de seu cargo para destituir Rui Barbosa de sua função 

a todo custo. 

b) o Encilhamento foi uma rebelião que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando tropas monarquistas 

rebelaram-se e iniciaram uma luta contra as forças federalistas leais ao governo. 

c) o Encilhamento foi uma forte crise econômica que atingiu o Brasil como fruto da desastrada 

política econômica praticada por Rui Barbosa e gerou desvalorização da moeda e crescimento da 

inflação. 

d) os efeitos do Encilhamento só foram contidos durante a gestão de Epitácio Pessoa (1919-1922). 

e) o Encilhamento foi a tentativa de golpe realizada por Deodoro da Fonseca em novembro de 1891. 

 
 

9. A Política dos Governadores, instituída no governo Campos Sales (1898-1902), significou a resolução 

da contradição instituída pela Constituição de 1891. Essa contradição se dava entre: 

a) a naturalização compulsória e a livre escolha da cidadania brasileira. 

b) a política de valorização do café e a indústria nascente. 

c) o bicameralismo e a democracia indireta. 

d) o federalismo e o presidencialismo. 

e) os presidentes militares e os cafeicultores paulistas. 

 

10. Leia o seguinte texto: “[...] A partir da década de 1890, a produção cafeeira de São Paulo cresceu 

enormemente, gerando problemas para a renda da cafeicultura. Esses problemas tinham duas fontes 

básicas: a grande oferta do produto fazia o preço baixar no mercado internacional; a valorização da 

moeda brasileira, a partir do governo Campos Sales, impedia a compensação da queda de preços 

internacionais por uma receita maior em moeda nacional. As receitas das exportações eram pagas aos 

produtores e intermediários em moeda nacional.”  
Fausto, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013. pp. 228-229. 

O texto descreve uma das medidas econômicas tomadas pelo governo Campos Sales, medidas essas 

que evidenciavam um caráter de: 

a) austeridade, isto é, um tipo de política econômica que tem por objetivo ajustar a economia, 

cortando gastos e limitando a oferta de crédito. 

b) expansionismo de crédito para fazer com que a moeda nacional ficasse forte. 

c) socialização das perdas com a crise relacionada com a produção de café. 

d) política inflacionária. 

e) política deflacionária.  
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Gabarito 

 

1. E 

Depois de diversas fraudes eleitorais desde o início da república foram o meio da manutenção do poder 

pelos paulistas e mineiros, provocando um maior descontentamento das classes urbanas e dos jovens 

militares tenentistas. 

 

2. E 

o partido fundado em 1922 emplacou parlamentares em grande parte por causa dos descontentamentos 

operários frente às políticas sociais que eram esquecidas pelo governo, sem contar que as fraudes 

eleitorais acontecidas no campo desvalorizavam o voto dos habitantes urbanos. 

 

3. A 

as mudanças no texto causadas pelo crescimento das populações urbanas foi o que tirou o Brasil de uma 

ordem impressa no fim do século XIX com a subida de Vargas ao poder essa ordem se moderniza com a 

industrialização e as legislações trabalhistas. 

 

4. C 
Freyre realça que ao menos parte da dificuldade do imperador de lidar com a crise instalada nos anos 

1880 provinha da “vida dupla que parece ter pretendido levar”, alternando-se como conservador, para o 

público brasileiro, e progressista, para o público europeu. 

 

5. C 
Religiosa, devido a insatisfação com o ‘padroado’, e Militares, uma vez que estes desejam mais prestígio 

e participação política após a vitória na Guerra do Paraguai. 

 

6. B 
Estado e Igreja são separados. 

 

7. E 
Tais ideais são centrais para entendermos a força que o movimento republicano adquire neste momento. 

 

8. C 
O Encilhamento foi uma forte crise econômica que afetou a economia brasileira, particularmente de 1891 

a 1897. Essa crise econômica foi resultado da política econômica desastrosa praticada por Rui Barbosa, 

ministro da Fazenda, que facilitou o acesso ao crédito e permitiu que bancos privados emitissem papel-

moeda. O resultado foi a desvalorização da moeda brasileira e o crescimento do custo de vida. O 

Encilhamento também é considerado pelos historiadores como resultado dos efeitos da crise econômica 

que afetava o capitalismo desde 1873. 

 

9. D 

Os dois modelos de organização política que nortearam o debate entre os membros da República desde 

a sua proclamação, em 1889, foram o presidencialismo e o federalismo, sendo as pautas de maior 

destaque a questão da autonomia dos estados, a centralização administrativa e a descentralização 

política. Sendo assim, a alternativa D está correta. 
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10. A 

O governo de Campos Sales caracterizou-se por medidas econômicas que refrearam o crédito e 

limitaram os investimentos na indústria, que passaram a concentrar-se no setor agrário. Efetuou-se um 

tipo de política econômica austera, que desagradou muitos produtores. 

 


