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Exercícios de Primeira República Brasileira 
 
1. No Brasil, na denominada República Velha, as oligarquias se eternizavam no poder graças ao 
controle: 

a) Das filiações partidárias através do voto secreto. 
b) Das eleições indiretas para os cargos majoritários. 
c) Da política dos governadores e da máquina do coronelismo. 
d) Do poder moderador que privilegiava o poder regional. 
e) Do voto universal que permitia a participação popular. 

 
 
2. A República Brasileira, na última década do Século XIX, caminhava para a consolidação da 
oligarquia dos coronéis-fazendeiros. A crise econômico-financeira agravava as condições de vida 
na cidade e no campo. A rebelião de Canudos pode ser entendida como movimento de: 

a) Hesitação dos mandatários políticos em desfechar medidas repressivas contra a gente 
oprimida. 

b) Tensão social agravada pela expulsão dos camponeses que atuavam nas frentes pioneiras 
catarinenses e paranaenses. 

c) Resistência da população sertaneja contra a estrutura agrário-latifundiária e as medidas 
repressivas oficiais. 

d) Descontentamento dos fanáticos que buscavam efetivar práticas liberais burguesas. 
e) Rebeldia dos jagunços que se opunham à rede de açudes e às campanhas de combate às 

secas. 
 
 
3. (Cesgranrio) A industrialização brasileira no início do século XX é definida como um "processo 
de substituição de importações", como pode ser observado na: 

a) Relação entre o crescimento da indústria e o declínio das vendas do café, após o Convênio 
de Taubaté. 

b) Instalação de empresas multinacionais no Brasil, desde o século XIX, atraídas pelo fim da 
escravidão. 

c) Adoção de políticas protecionistas, desde o Império, tornando proibitivas as importações. 
d) Transferência maciça de mão-de-obra industrial e capitais norte-americanos para o Brasil. 
e) Expansão industrial, durante a Primeira Guerra Mundial, quando ficaram restritas as 

importações pelo Brasil. 
 
 
4. A Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu em São Paulo escritores e artistas, foi um 
movimento: 

a) De renovação das formas de expressão com a introdução de modelos norte-americanos. 
b) Influenciado pelo cinema internacional e pelas idéias propagadas nas universidades de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. 
c) De contestação aos velhos padrões estéticos, às estruturas mentais tradicionais e um 

esforço de repensar a realidade brasileira. 
d) Desencadeado pelos regionalismos nordestino e gaúcho, que defendiam os valores 

tradicionais. 
e) De defesa do realismo e do naturalismo contra as velhas tendências românticas. 
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5. No final do século XIX e início do século XX o Nordeste foi assolado pelos cangaceiros, bandos 
armados que roubavam, sequestravam e matavam em seu próprio benefício ou a serviço de 
chefes políticos. Contribuíram para o aparecimento desse grande contingente de marginalizados: 

a) Os movimentos revolucionários republicanos dos fins do Império. 
b) A grande migração de nordestinos para a colheita da borracha na Amazônia. 
c) A propaganda da guerrilha comunista entre os camponeses. 
d) O processo de urbanização e industrialização que expulsou muitos camponeses de suas    

terras. 
e) A concentração da propriedade, o aumento demográfico e os efeitos da seca. 

 
 
6. (Enem) Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e 
mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um 
traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a 
preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o tempo, surgiram as discussões e 
um grande desacerto final.  
 FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004 (adaptado).  
 
A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de 
alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo 
muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em 
confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. 

TOPIK, S. A presença do estado na economia política do Brasil de 1889 a 1930. Rio de Janeiro: 
Record, 1989 (adaptado).  

 
Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com 
frequência a expressão Política do Café com Leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte 
ressalva a sua utilização: 

a) A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os 
candidatos à presidência, sem necessidade de alianças.  

b) As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito 
de aliança entre estados para este período.  

c) As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre 
mineiros e paulistas.  

d) A centralização do poder no executivo federal impedia a formação de uma aliança 
duradoura entre as oligarquias.  

e) A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os 
interesses das oligarquias.  

 
 
7. No governo Rodrigues Alves (1902-1906), ocorreu a revolta da vacina, que estava 
contextualizada: 

a) Na modernização e no saneamento do Rio de Janeiro. 
b) Na modernização e no saneamento do Brasil como um todo. 
c) No combate às doenças epidêmicas promovido pela ONU. 
d) Na recepção aos imigrantes. 
e) Na oposição entre os setores rural e urbano. 
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8. A identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira pode 
ser expressa pelo(a): 

a) Financiamento, através do Banco do Brasil, para o plantio de novas lavouras, no 
Encilhamento. 

b) Estatização das exportações, com o objetivo de garantir os preços, durante a Primeira 
Guerra Mundial. 

c) Adoção de uma política de valorização, reduzindo a oferta do produto, a partir do Convênio 
de Taubaté. 

d) Controle da mão-de-obra camponesa e apoio à imigração, com a Lei Adolfo Gordo. 
e) Isenção de tributos assegurada no programa de estabilização de Campos Sales. 

 
 
9. (Fuvest) A revolução de 1924, movimento tenentista, relacionou-se: 

a) Aos desejos de reformas econômicas e sociais de caráter socialista que acarretassem a 
superação da República oligárquica e elitista. 

b) À violência praticada pelos governos republicanos controlados pelas oligarquias paulista e 
mineira contra lideranças operárias e camponesas. 

c) Aos anseios por reformas políticas moralizadoras de cunho liberal que não se chocavam 
com os princípios de ordenação constitucionais da República. 

d) Ao caráter conservador do governo Epitácio Pessoa, cuja política repressiva desencadeou 
o movimento de intervenção federal nos estados oposicionistas. 

e) À luta pela superação de caráter espoliativo e dependente da economia brasileira, visando 
obter maior prestígio no concerto internacional. 

 
 
10. (Enem) Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais, 
nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos 
esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o “coronel” e pelo 
“coronel”. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização 
econômica rural.  

LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978 (adaptado).  
 

O coronelismo, fenômeno político da Primeira República (1889-1930), tinha como uma de suas 
principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. 
Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social: 

a) Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda.  
b) Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes.  
c) Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica.  
d) Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia.  
e) Agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional.  
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Gabarito: 

 
1. C 
2. C  
3. E  
4. C  
5. E  
6. C  
7. A  
8. C  
9. C  
10. E  

 


