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Exercícios de Economia e Movimento Social na 
Primeira República 
 

1. (Enem)    
A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década 
do século XX, que integraram a Revolta da Vacina. Considerando o contexto político-social da 
época, essa revolta revela  

a) A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária.  
b) A consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação 

das epidemias.  
c) A garantia do processo democrático instaurado com a República, através da defesa da 

liberdade de expressão da população.  
d) O planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em 

geral.  
e) O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de 

privilegiar a elite.  
 
 
2. (Enem) Para os amigos pão, para os inimigos pau; aos amigos se faz justiça, aos inimigos 
aplica-se a lei. 

LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa Omega.  
 

Esse discurso, típico do contexto histórico da República Velha e usado por chefes políticos, 
expressa uma realidade caracterizada 

a) Pela força política dos burocratas do nascente Estado republicano, que utilizavam de suas 
prerrogativas para controlar e dominar o poder nos municípios.  

b) Pelo controle político dos proprietários no interior do país, que buscavam, por meio dos 
seus currais eleitorais, enfraquecer a nascente burguesia brasileira.  

c) Pelo mandonismo das oligarquias no interior do Brasil, que utilizavam diferentes 
mecanismos assistencialistas e de favorecimento para garantir o controle dos votos.  

d) Pelo domínio político de grupos ligados às velhas instituições monárquicas e que não 
encontraram espaço de ascensão política na nascente república.  
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e) Pela aliança política firmada entre as oligarquias do Norte e Nordeste do Brasil, que 

garantiria uma alternância no poder federal de presidentes originários dessas regiões.  
 
 
03. (Enem) O mestre-sala dos mares 
 
Há muito tempo nas águas da Guanabara 
O dragão do mar reapareceu 
Na figura de um bravo marinheiro 
A quem a história não esqueceu 
Conhecido como o almirante negro 
Tinha a dignidade de um mestre-sala E ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas 
Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas 
Jovens polacas e por batalhões de mulatas 
Rubras cascatas jorravam nas costas 
dos negros pelas pontas das chibatas... 

BLANC, A.; BOSCO, J. O mestre-sala dos mares. Disponível em: www.usinadeletras.com.br. 
Acesso em: 19 jan. 2009.  

 
Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, e descrita na 
música, foi 

a) A rebelião de escravos contra os castigos físicos, ocorrida na Bahia, em 1848, e repetida 
no Rio de Janeiro.  

b) A revolta, no porto de Salvador, em 1860, de marinheiros dos navios que faziam o tráfico 
negreiro.  

c) O protesto, ocorrido no Exército, em 1865, contra o castigo de chibatadas em soldados 
desertores na Guerra do Paraguai.  

d) A rebelião dos marinheiros, negros e mulatos, em 1910, contra os castigos e as condições 
de trabalho na Marinha de Guerra.  

e) O protesto popular contra o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro, em 1917, 
dissolvido, a chibatadas, pela polícia.  

 
 
4. A frase "façamos a revolução antes que o povo a faça", atribuída a Antônio Carlos, Presidente 
do Estado de Minas Gerais em 1930, revela alguns elementos a respeito do movimento que levou 
Getúlio Vargas ao poder e que ficou conhecido como "revolução de 30". Sobre este movimento, é 
correto afirmar que: 

a) foi liderado pelas oligarquias cafeeiras paulistas, descontentes com as diretrizes do 
governo de Washington Luís 
b) representou a vitória de uma burguesia urbano-industrial sobre as oligarquias 
agroexportadoras, com reflexos imediatos nas estruturas sociais brasileiras 
c) o movimento foi desencadeado, após a vitória de Getúlio Vargas nas eleições de 1930, 
pelas oligarquias descontentes com o resultado eleitoral 
d) a tomada do poder foi efetuada em nome da moralidade eleitoral e administrativa, que era o 
lema da campanha do tenentismo durante toda a década de 20. 
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5. No movimento operário brasileiro da Primeira República, a Greve Geral de 1917: 

a) localizou-se em São Paulo, reivindicando a adoção da jornada de oito horas de trabalho e a 
proibição do trabalho feminino noturno. 
b) atingiu os principais núcleos urbanos e industriais do Brasil, prolongando-se devido à recusa 
de negociações pelos grevistas. 
c) restringiu-se ao Rio de Janeiro, articulando-se com movimentos militares de oposição ao 
governo Wenceslau Brás. 
d) atingiu somente o Rio de Janeiro e São Paulo, sofrendo dura repressão conjunta do 
Exército e da Marinha. 
e) paralisou a produção cafeeira, reivindicando equiparação com os trabalhadores urbanos na 
jornada de oito horas de trabalho. 
 

 
6. (Fuvest) Do "Convênio de Taubaté", em 1906, decorreu uma política de 

a) incentivo à policultura, para atender aos interesses dos pequenos proprietários. 
b) valorização do café, com a intervenção direta do Estado na economia cafeeira. 
c) controle da produção açucareira pelas limitações do mercado consumidor. 
d) estímulo à produção cafeeira no Vale do Paraíba e no sul de Minas Gerais. 
e) reestruturação da economia paulista, sem a intervenção governamental. 
 

 
7. A crise de 1929, que teve início nos Estado Unidos, afetou o Brasil econômica e politicamente, 
provocando sobretudo: 

a) a crise nas exportações industriais, prejudicando a burguesia; 
b) a redução dos investimentos estrangeiros na extração do látex; 
c) o aumento do desemprego nas atividades comerciais e as greves operárias; 
d) um salto nas exportações devido ao desabastecimento norte-americano; 
e) a crise na lavoura cafeeira, comprometendo a "República das Oligarquias".  

 
 
8. (Uece) Quanto aos primeiros governos republicanos, podemos afirmar corretamente que: 

a) foram estabelecidos conforme os critérios federativos criados pela Constituição dos EUA, 
que garante o poder dos artesãos e pequenos proprietários 
b) a Constituição de 1891 garantiu a livre organização dos trabalhadores e um sistema político 
centralizado e unitário 
c) o poder político ficou monopolizado pelos grupos exportadores do açúcar e do café, 
gerando um governo democrático e liberal 
d) se implantaram segundo um regime baseado no poder oligárquico dos grandes proprietários 
e fazendeiros, principalmente de Minas Gerais e São Paulo. 

 
 
9. (Cesgranrio) O anarquismo (anarcossindicalismo), uma das correntes políticas do movimento 
operário na República Velha (1889 -1930), lutava: 

a) pela organização do proletariado urbano em partidos políticos, como forma de pressionar o 
governo a adotar uma legislação trabalhista que defendesse os direitos dos trabalhadores 
contra a exploração capitalista. 
b) pela eleição de líderes sindicais para o Congresso, onde poderiam defender melhor as 
reivindicações operárias contra os interesses oligárquicos e da burguesia industrial 
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exploradora. 
c) pela formação de sindicatos mais combativos e dispostos a negociar com a burguesia 
industrial a manutenção da propriedade privada e a participação dos operários nos lucros das 
fábricas. 
d) pela cooperação com o Estado, desde que este respeitasse o direito de greve, a livre 
negociação do operariado em sindicatos e aprovasse leis que defendessem melhores 
condições de trabalho nas fábricas. 
e) pelo fim do sistema capitalista, da divisão da sociedade em classes e da abolição da 
propriedade privada e do Estado através da ação direta do operariado organizado em 
sindicatos. 

 
 
10. (Cesgranrio) A crise social e política que abalou a estabilidade da República Velha (1889 -
1930) quebrou a hegemonia das oligarquias no poder e preparou o terreno para a Revolução de 
1930 foi motivada pelo(a): 

a) aprofundamento das cisões oligárquicas, pelas rebeliões tenentistas, pela insatisfação das 
classes médias urbanas excluídas da representação política e pela pressão reivindicatória das 
classes operárias. 
b) aliança política entre a burguesia industrial, as classes médias urbanas e o operariado fabril 
contra o sistema liberal e democrático da República Velha, controlado pelas oligarquias 
agrárias. 
c) quebra do compromisso político entre as oligarquias agrárias e os trabalhadores rurais, o 
que, durante toda a República Velha, impediu o desenvolvimento dos setores industriais e a 
organização do movimento operário. 
d) fortalecimento da união entre as oligarquias paulistas e mineiras na indicação de Júlio 
Prestes à sucessão presidencial em 1930, o que desagradou as oposições constituídas pelas 
classes médias urbanas e operariado, defensores de Getúlio Vargas. 
e) descontentamento da burguesia industrial com o tratamento dado pelas oligarquias ao 
movimento operário - "caso de polícia" - e sua decisão de apoiar a Revolução de 30 e a 
legislação trabalhista. 
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Gabarito: 
1. A 
2. C  
3. D  
4. D  
5. A  
6. B  
7. E  
8. D  
9. E  
10. A  

 


