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01 - (PUC RS/2001)      
Com base no texto abaixo, retirado do manifesto 
publicado em São Paulo pelos líderes tenentistas, em 
julho de 1924. 
“O Brasil está reduzido a verdadeiras satrapias (...). O 
servilismo contumaz (...) cada vez mais se generaliza, 
constituindo fator de degradação social. O Povo ficou 
reduzido a uma verdadeira situação de impotência, 
asfixiado em sua vontade pela ação compressora dos 
que detêm as posições políticas e administrativas.” 

Apud ALENCAR, Chico e outros. História da sociedade 
brasileira. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1996. 
Considerando as idéias políticas dominantes no 
movimento tenentista no contexto dos anos 20, pode-
se afirmar que a “degradação social” e a “impotência” 
popular referidas no texto seriam resolvidas, na ótica 
das principais lideranças do movimento, principalmente 
por meio de uma _________ de inspiração _________. 
a) revolução social – socialista 
b) reforma política – liberal 
c) reforma econômica – keynesiana 
d) revolução política – marxista 
e) reforma social – nazi-fascista 

 
02 - (PUC RS/2002)      

O chamado movimento tenentista, nos anos 20, 
constituiu-se em uma importante expressão da crise 
que atravessava a República Velha brasileira. De forma 
geral, as reivindicações tenentistas apresentavam um 
caráter predominantemente: 
a) econômico, exigindo a ampliação dos mecanismos 

de defesa para o setor agro-exportador. 
b) político, denunciando os vícios do sistema 

representativo e exigindo uma reforma eleitoral, 
com uma justiça eleitoral independente e voto 
secreto. 

c) social, defendendo a extensão, aos trabalhadores 
rurais, dos direitos trabalhistas garantidos na 
constituição. 

d) cultural, atacando a penetração de valores norte-
americanos e europeus nas artes e nos meios de 
comunicação de massa. 

e) militar, pretendendo o fim dos privilégios oficiais à 
Marinha, arma aristocrática, em detrimento do 
Exército. 

 
03 - (UEPB/2001)      

Sobre a Coluna Prestes, é correto afirmar: 
a) Movimento oriundo da Aliança Nacional 

Libertadora e que tinha como objetivo a derrubada 
do governo Vargas. 

b) Movimento Liderado pelo Presidente deposto Julio 
Prestes e que tinha como principal meta a sua volta 
ao poder. 

c) Movimento oriundo do tenentismo, liderado por 
Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes e tinha como 
principal objetivo derrubar o Presidente Artur 
Bernardes. 

d) Movimento liderado pelas oligarquias e camadas 
médias paulistas e tinha como principal bandeira de 
luta a reconstitucionalização do País. 

e) Movimento Liderado por Luiz Carlos Prestes, em 
1935. Este movimento também é conhecido como 
Intentona Comunista. 

 
04 - (UFRN/2000)      

"Na década de vinte, o tenentismo é o centro mais 
importante de ataque ao predomínio da burguesia 
cafeeira, revelando traços específicos, que não podem 
ser reduzidos simplesmente ao protesto das classes 
médias. Se sua contestação tem um conteúdo moderno, 
expresso em um tímido programa modernizador, a 
tática posta em prática é radical, e altera as regras do 
jogo, com a tentativa aberta de assumir o poder pelo 
caminho das armas. Sob este aspecto, embora 
inicialmente isolado, o movimento tenentista está 
muito à frente de todas as oposições regionais, ao iniciar 
a luta, em julho de 1922." 

FAUSTO, B. A revolução de 1930: historiografia e história. 
São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 113. 

 
Sobre o tenentismo, movimento de que trata o texto 
acima, pode-se afirmar que 
a) Expressou aspirações nacionalistas contrárias às 

imposições do capitalismo internacional. 
b) Representou a única forma de oposição ao 

regime pol ít ico ol igárquico da Repúbl ica 
Velha. 

c) Propunha uma reforma institucional, com a 
implantação da "política do café-com-leite". 

d) Visava à derrubada do governo federal e ao 
estabelecimento da moral idade pol ít ico -
administrativa. 

 
05 - (UNICAMP SP/1991)      

No dia 24 de junho de 1922, a sede do Clube Militar do 
Rio de Janeiro viveu uma de suas sessões mais agitadas. 
O clima nacional era tenso, expressando o 
descontentamento civil e militar em relação à situação 
política do pais, em particular à eleição presidencial de 
Arthur Bernardes. O ponto culminante dessa agitação 
ocorreu nos quartéis e nas colunas armadas. 
a) Nomeie esse movimento militar. 
b) Dê as suas principais características. 

 
06 - (FGV/2006)     

7 de julho [1922] – Com um saldo de 17 mortos, todos 
entre os rebeldes, tropas leais ao presidente Epitácio 
Pessoa sufocaram hoje uma revolta de oficiais que há 
dois dias haviam tomado o Forte de Copacabana. Eles 
protestavam contra o fechamento do Clube Militar e a 
prisão de seu presidente (e também ex-presidente da 
República) Hermes da Fonseca. 
(Jayme Brener, Jornal do século XX) 
 
Sobre o tenentismo, é correto afirmar que: 
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a) apesar das divergências ideológicas em relação às 
correntes revolucionárias – como o anarquismo, o 
movimento dos oficiais fez uma série de alianças 
com o movimento operário, como na greve geral de 
1917. 

b) esse movimento não tinha uma clara proposta de 
reformulação política e defendia um poder 
centralizado e a purificação das instituições 
republicanas, além da diminuição do poder das 
oligarquias regionais. 

c) foi um movimento inspirado no nazifascismo, que 
defendia o fortalecimento das instituições liberais-
democráticas, como as eleições gerais e diretas, ao 
mesmo tempo em que apoiavam o federalismo. 

d) teve como principal liderança em São Paulo o 
capitão Luis Carlos Prestes, mais tarde organizador 
da Ação Integralista Brasileira – AIB, defensor de 
uma ordem centralizada e de uma economia 
internacionalizada. 

e) a ação de julho de 1922 foi contida com facilidade 
pelas tropas leais ao governo federal e se constituiu 
na única ação importante relacionada com os 
militares rebeldes, que passaram a apoiar uma 
saída negociada para a crise. 

 
07 - (UESPI/2003)      

A década de 1920 registra a ocorrência de uma série de 
movimentos de contestação política no Brasil, parte 
deles com origem nos quartéis, sendo a Coluna Prestes, 
de todos, o mais conhecido, e que tinha entre seus 
objetivos, 
a) Uma marcha e uma pregação política pelo interior 

do país contra as estruturas corrompidas da 
república velha, e particularmente contra o governo 
de Arthur Bernardes; 

b) Depor os governadores dos estados por onde 
passavam os legionários, e no seu lugar, colocar 
pessoas simpatizantes da causa prestista; 

c) Disseminar as idéias comunistas então vitoriosas na 
Rússia pelo interior brasileiro; 

d) Tornar Luís Carlos Prestes o chefe de um governo 
revolucionário á frente da república; 

e) Permitir o engajamento de milhares de jovens no 
Partido Comunista, fundado em 1922, e que tinha 
em Prestes um dos seus idealizadores. 

 
08 - (UFMG/2004)      

Um dos episódios mais marcantes na história das 
revoluções brasileiras deu-se com a Coluna Prestes, que, 
entre 1924 e 1927, percorreu milhares de quilômetros 
do interior brasileiro na tentativa de manter acesa a luta 
por seus ideais. 
Como solução para os problemas brasileiros, os líderes 
da Coluna Prestes defendiam: 
a) o estabelecimento de uma ditadura militar, que 

alinhasse o País às experiências inovadoras do 
fascismo europeu. 

b) a destruição do sistema oligárquico, acompanhada 
da reformulação dos costumes e práticas políticas 
vigentes. 

c) a distribuição das terras dos latifúndios entre os 
camponeses, que seriam mobilizados para lutar nas 
fileiras da própria Coluna. 

d) a realização de uma revolução comunista, seguida 
da estatização das propriedades e da implantação 
do socialismo. 

 
09 - (UNIFOR CE/2003)     

Observe a foto do flagrante da linha de frente dos “18 
do Forte” em marcha contra o governo, na manhã de 5 
de julho de 1922 na praia de Copacabana. O tenentismo 
começava a enfrentar a República Velha. 
 

 
(Francisco M.O. Teixeira. Brasil: História e Sociedade. São 

Paulo: Ática. 2001. p. 252) 
 

A foto faz referência a uma manifestação pertencente 
ao movimento tenentista que, na década de 1920, se 
destacou na cena política brasileira, abalando as bases 
de sustentação da República.  
Esse movimento: 
a) era favorável à transformação da luta econômica 

em luta política, à centralização política e à adoção 
da “ditadura do proletariado”. 

b) visava promover a descentralização de poder, a 
completa extinção do Estado, abolir toda forma de 
governo e obter o controle do mercado. 

c) lutava pela restauração da monarquia onde as 
corporações dos militares gozavam de grande 
prestígio. 

d) pregava a “moralização” da vida pública, a adoção 
do voto secreto e a defesa dos interesses 
econômicos nacionais. 

e) pretendia suprimir as liberdades individuais, 
dissolver os partidos políticos, esmagar a oposição 
e proibir as associações de classes. 

 
10 - (FGV/2000)      

Leia atentamente as afirmações abaixo, sobre o 
Tenentismo, e assinale a alternativa correta. 
 
I. O Movimento Tenentista (1922-1927) obteve, ao 

longo de sua marcha de sul ao norte do país, amplo 
apoio popular, destacando-se a adesão de 
operários anarquistas e socialistas à marcha. 

II. Os únicos sobreviventes do Levante do Forte de 
Copacabana (1922) foram os tenentes Antônio 
Siqueira Campos e Eduardo Gomes, que se tornou, 
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décadas depois, ministro da Aeronáutica da 
Ditadura Militar. 

III. O Tenentismo representou um descontentamento 
das camadas médias urbanas com a política 
excludente das oligarquias cafeeiras. 

IV. É no campo do chamado Movimento Tenentista 
que emerge o mito do Cavaleiro da Esperança, 
atribuído a Luís Carlos Prestes, comandante de 
importante coluna que percorreu 25 mil 
quilômetros através de 13 Estados do país. 

V. Os tenentes tinham um plano claro e objetivo para 
a tomada do poder e o estabelecimento de uma 
nova ordem social com ampla participação popular. 

 
a) Apenas as afirmações I, III e V estão corretas; 
b) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas; 
c) Apenas as afirmações II, III e V estão corretas; 
d) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas; 
e) Apenas as afirmações III, IV e V estão corretas. 

 
11 - (UFMS/2005)     

Freqüentemente, o movimento político conhecido 
como Coluna Prestes é confundido com o movimento 
denominado Intentona Comunista.  
Sobre esse assunto, é correto afirmar que 
01. a Coluna Prestes surgiu da fusão da Coluna Paulista, 

composta por tenentes de São Paulo, e da Coluna 
Rio-Grandense. 

02. a Coluna Prestes percorreu milhares de quilômetros 
em território brasileiro. Sob o comando do 
“Cavaleiro da Esperança”, ela lutou 
insistentemente por reformas políticas e sociais, 
contra a oligarquia, o governo e os coronéis. 

04. Luís Carlos Prestes, acompanhado da alemã Olga 
Benário, voltou ao Brasil para liderar a Intentona 
Comunista. Esse movimento tinha como principal 
objetivo expandir as idéias nazistas e aniquilar 
definitivamente os comunistas, integrantes da Ação 
Integralista Brasileira. 

08. a grande diferença entre a Coluna Prestes e a 
Intentona Comunista era que a primeira tinha como 
ideal a expansão da Aliança Nacional Libertadora 
(ALN), enquanto a segunda lutou pelo 
fortalecimento da Ação Integralista Brasileira (AIB). 

16. A Intentona Comunista foi um movimento 
arquitetado, também, em Moscou. Os seus líderes 
achavam que o crescimento e o fortalecimento da 
Aliança Nacional Libertadora, defensora da 
participação popular e do pluripartidarismo, seriam 
muito importantes para a entrada dos ideais 
comunistas no Brasil. 

 
12 - (UFRRJ/2005)     

Segundo Anita Prestes, “o tenentismo vinha preencher 
o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a 
conduzirem o processo revolucionário brasileiro que 
começava a sacudir as já caducas instituições políticas 
da República Velha”. 

PRESTES, Anita. A Coluna Prestes. São Paulo: Brasiliense, 
1995, p. 73. 

 
De acordo com o texto, é correto afirmar que: 
a) os “tenentes” queriam moralizar a vida política 

nacional, propondo uma ampla aliança de 
esquerda. 

b) os “tenentes” queriam deixar de ser meros 
“jagunços” nas mãos das oligarquias estaduais, 
amparados por um programa democrático. 

c) os “tenentes” queriam pôr fim à política 
democrática instaurada com a República Velha e 
promover um regime ditatorial, único capaz de 
finalizar o atraso econômico representado pelas 
antigas oligarquias cafeeiras. 

d) os “tenentes” apresentaram-se como substitutos 
dos frágeis partidos políticos de oposição aos 
regimes oligárquicos e à desorganização da 
sociedade. 

e) o tenentismo representou um movimento que 
buscava romper com a tradição de intervenção 
militar na política, presente desde a Proclamação 
da República. 

 
13 - (UFMG/2006)     

No imediato pós-1930, à medida que posições 
intervencionistas e centralizadoras do Estado iam sendo 
implantadas, crescia a insatisfação dos setores 
oligárquicos com o Governo Provisório de Vargas, 
inclusive dos .oligarcas dissidentes, que haviam 
integrado a Aliança Liberal.  Os Tenentes, por sua vez, 
mostravam-se temerosos com a força das oligarquias 
locais, principalmente daquelas que, apesar de terem 
participado da Aliança Liberal, não haviam aderido ao 
espírito da revolução. 
 
É INCORRETO afirmar que, para fazer frente às 
investidas das oligarquias civis no imediato pós-1930, o 
Movimento Tenentista: 
a) propôs, visando ao fortalecimento do governo de 

Vargas, entre outras medidas, a  instituição  de  
conselhos  técnicos,  a  nacionalização de várias  
atividades econômicas e a implantação das leis 
trabalhistas. 

b) criou, em 1931, o Clube 3 de Outubro,  entidade 
responsável por fortes críticas ao federalismo 
oligárquico e pela defesa de um governo central 
forte, bem como da intervenção do Estado na 
economia e da  representação corporativa. 

c) se aliou, na sua luta a favor do Governo Provisório, 
com os oficiais de alta patente do Exército Nacional, 
os únicos capazes de garantir a posição destacada 
dos Tenentes no poder. 

d) defendeu a criação da Legião Revolucionária, uma 
organização nacional que unisse as forças 
verdadeiramente revolucionárias, apoiando o 
Governo Provisório e garantindo a adoção das 
medidas por ele propostas. 

 



 

 
4 

www.historiaemfoco.com.br 

Tenentismo 

4 

14 - (UNIFOR CE/2006)     
Em suas andanças, a Coluna palmilha o sertão e foge às 
áreas mais povoadas, atacando apenas uma vez uma 
cidade maior, Teresina, na esperança de apoio de 
revolucionários locais (...) É verdade que a população 
rural do Piauí e do Maranhão trata bem a coluna, 
ajudando e fornecendo víveres e informações. Mas a 
propaganda, acrescida de estragos e requisições, leva a 
hostilizar homens cujos objetivos essas populações não 
entendiam e não podiam entender.(...) no Ceará a 
população atacou os revolucionários porque pensavam 
_ como dizia a propaganda bernardista _ que eram 
ateus e iam prostituir as mulheres. 
(Edgar Carone. A República Velha (Evolução Política). 
São Paulo: 
Difel, 1974. p. 388) 
 
O texto refere-se à Coluna Prestes, que percorreu 
24.000 km do território brasileiro. Seus objetivos eram: 
a) a defesa do voto universal e a deposição do 

presidente Artur Bernardes. 
b) enfrentar os jagunços dos coronéis do nordeste que 

defendiam a escravidão e o voto censitário. 
c) a realização de reformas políticas com adoção do 

voto censitário. 
d) acabar com os maus tratos e a violência dos 

castigos corporais. 
e) fazer aliança com as tropas de Lampião e diminuir o 

poder dos coronéis. 
 
15 - (UFMS/2006)     

Sobre o Movimento Tenentista, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01. De certo modo, o movimento expressava o mal-

estar das elites urbanas e das oligarquias rurais em 
relação à política de reforma agrária aplicada no 
país desde a promulgação da Lei de Terras de 1850. 

02. Nem todos os seus integrantes eram tenentes, haja 
vista que também participavam do movimento 
militares de alta patente e civis. 

04. Propunha a moralização da vida pública, a adoção 
do voto secreto e a implementação de medidas em 
defesa dos interesses econômicos nacionais. 

08. O episódio a ele vinculado, conhecido como Os 
Dezoito do Forte, ocorrido em 5 de julho de 1922, 
tinha como uma de suas exigências a renúncia do 
candidato recém-eleito à presidência da República, 
ainda não empossado, Artur Bernardes. 

16. Em certo sentido, o movimento expressava o mal-
estar da classe média e da população urbana, 
provocado pelo contraste entre a modernização da 
sociedade e sua submissão ao setor mais atrasado 
do país: as oligarquias agrárias. 

 
16 - (Mackenzie SP/2007)     

Dos fatos históricos referidos abaixo, um NÃO se inclui 
entre os que compuseram o Movimento Tenentista. 
Assinale-o: 

a) A sublevação de alguns jovens oficiais do Forte de 
Copacabana, em julho de 1922, na qual ganhou 
notoriedade o episódio dos “dezoito do Forte”. 

b) A chamada “Revolução Paulista”, de julho de 1924, 
cujo propósito era, declaradamente, a derrubada 
do presidente Artur Bernardes. 

c) A formação de uma coluna armada, no Rio Grande 
do Sul, em 1924-1925, que se uniria, em seguida, à 
“Coluna Paulista”. 

d) A longa marcha pelo interior do Brasil, entre 1925 e 
1927, da “Coluna Prestes”, cujo principal líder se 
veria depois envolvido numa aura de heroísmo, a 
do “Cavaleiro da Esperança”. 

e) Os levantes em Natal, Recife e Rio de Janeiro, em 
novembro de 1935, nos quais se destacou a figura 
de Luís Carlos Prestes. 

 
17 - (PUC RS/2006)    

Considere as afirmativas abaixo, sobre o Movimento 
Tenentista. 

 
I. O Tenentismo foi um movimento político com 

características reformistas, que lutava contra o 
poder das oligarquias regionais e contra o 
coronelismo. 

II. Se no plano político o tenentismo tinha idéias 
progressistas, como a defesa do voto secreto e a 
criação de uma justiça eleitoral autônoma, no plano 
econômico defendia o fortalecimento da 
agricultura e da pecuária de exportação. 

III. O tenentismo foi um movimento elitista, por 
recusar-se a mobilizar as classes populares na 
cidade e no campo, bem como por afastar-se do 
movimento operário. 

IV. O caráter difuso das idéias políticas tenentistas 
permitiu que dele emergissem líderes de 
movimentos políticos tão opostos quanto o Partido 
Comunista Brasileiro e a Ação Integralista Brasileira. 

 
Pela análise das alternativas, conclui-se que somente 
estão corretas 
a) I e II 
b) I, III e IV 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 

 
18 - (UFPE/2007)    

A Primeira República do Brasil apresentou inquietações 
políticas que fizeram contraponto à dominação das 
oligarquias regionais. O movimento tenentista, iniciado 
na década de 1920:  
00. conseguiu abalar as estruturas de poder, com suas 

rebeliões urbanas bem articuladas com o 
movimento operário. 

01. lançou uma campanha, com ampla repercussão 
nacional, em favor de uma imediata convocação 
para a Assembléia Constituinte.  
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02. tendo simpatizantes nos grandes centros urbanos, 
criticou os governos existentes e propôs reformas 
políticas e administrativas.  

03. estabeleceu ligações com a heróica Coluna Prestes, 
a qual conheceu grande popularidade pois defendia 
idéias socialistas.  

04. foi importante politicamente pelas suas denúncias 
e propostas de melhoria da administração pública, 
contribuindo para formar lideranças atuantes na 
sociedade. 

 
19 - (UNIFOR CE/2007)    

Considere o trecho de um Manifesto divulgado no 
Brasil, na década de 1920. 
É este o momento em que as Forças Armadas 
desempenharam um alto e sagrado dever de patrocinar 
os direitos do povo, tomando das armas para 
restabelecer o império das Leis e o decoro da justiça, 
limitando a autoridade do Executivo dentro de uma 
órbita compatível com o regime republicano. Nada 
pretendem os revolucionários para si senão indicar ao 
povo o caminho a seguir e proporcionar-lhes os meios 
de reivindicar os seus direitos substituindo os atuais 
poderes por forma e organização mais consentâneas 
com os interesses gerais. 

(In: Antonio Carlos Meira. Brasil: recuperando a nossa 
história. São Paulo: FTD, 1998. p. 195) 

 
Considerando o contexto histórico e as idéias do texto, 
pode-se afirmar que o Manifesto era 
a) do movimento tenentista. 
b) da confederação operária. 
c) da oligarquia agropecuária. 
d) dos governadores de oposição. 
e) do sindicato anarco-sindicalista. 

 
20 - (UNIMONTES MG/2007)    

O movimento (...) que hoje rebentou nesta capital 
coincide com a data do segundo aniversário da sedição 
do exército, verificada na capital da República, e que 
teve por cenário principal o forte de Copacabana. 

(Movimento Revoltoso. Folha da Noite. São Paulo, 5 de julho 
de 1924, p. 1) 

 
O texto acima faz referência à 
a) Coluna Prestes, movimento liderado por Miguel 

Costa e Luiz Carlos Prestes que objetivavam a 
tomada do governo nacional pelos tenentes. 

b) revolta tenentista em São Paulo, liderada pelo 
general Isidoro Dias Lopes que pretendia, entre 
outros objetivos, a deposição do presidente Artur 
Bernardes. 

c) greve geral anarquista que, por várias semanas, 
parou São Paulo e colocou na ordem do dia 
questões como a jornada de trabalho e o direito de 
sindicalização. 

d) Semana de Arte Moderna, evento organizado por 
um diversificado grupo de artistas e intelectuais, 

com vistas à renovação dos padrões estéticos então 
vigentes. 

 
21 - (UFSC/2008)    

Na década de 1920, eclode no Brasil um 
descontentamento de um setor militar, o qual ficou 
conhecido como “tenentismo”. 

 
Em relação a este assunto, é CORRETO afirmar que: 
01. o movimento tenentista pregava a moralização da 

vida pública e a defesa dos interesses nacionais. 
02. dentre sua liderança destacou-se Luís Carlos 

Prestes, que  liderou a “Coluna Prestes” e percorreu 
mais de 24.000 km pelo interior do Brasil.  Seu 
maior objetivo era depor o governo de Getúlio 
Vargas. 

04. a “Coluna Prestes” propunha a destituição do 
presidente Artur Bernardes e da República 
Oligárquica. 

08. o movimento tenentista foi fortalecido  no sertão 
nordestino  com  o  apoio  decisivo  de “Lampião”, 
líder dos cangaceiros. 

16. a “Coluna Prestes” nunca foi derrotada pelas tropas 
do exército.  No entanto, internou-se na Bolívia 
onde se dispersou em 1927.  Seu líder maior, Luís 
Carlos Prestes, ficou conhecido como “Cavaleiro da 
Esperança”. 

 
22 - (UFSCAR SP/2008)    

Em julho de 1924, a elite paulista buscava fugir da 
capital bombardeada a esmo pelas forças legalistas, 
descendo a serra em seus automóveis ou em táxis. (...) 
O bombardeio desencadeado pelas forças legais ao 
governo constituía o principal motivo do pânico. 
Situadas em uma posição elevada do Alto da Penha, um 
bairro ainda periférico, lançavam tiros de canhão contra 
a cidade, com uma imprecisão espantosa. 

(Boris Fausto. Negócios e ócios. Histórias da imigração, 
1997.) 

 
Os acontecimentos descritos no texto referem-se à: 
a) Revolta dos Tenentes. 
b) Revolução Constitucionalista. 
c) Deposição de Washington Luís. 
d) Intentona Comunista. 
e) Revolta da Armada. 

 
23 - (UNIOESTE PR/2008)    

O atual município de Santa Helena, no Extremo-Oeste 
do Paraná, foi lugar de passagem da Coluna Prestes 
(1924-1927). Os tenentes revoltosos saídos de Alegrete, 
no Rio Grande do Sul encontraram-se com os paulistas 
em Foz do Iguaçu. Sobre este movimento social que 
deixou marcas na memória social e na historiografia 
paranaense e nacional, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
a) A revolta tenentista no Rio Grande do Sul teve a 

liderança de Luís Carlos Prestes e Siqueira Campos, 
este último um sobrevivente da Revolta do Forte de 
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Copacabana, no Rio de Janeiro, contra o governo 
Epitácio Pessoa. 

b) Os levantes tenentistas (1922-1924) eclodiram em 
meio a descontentamentos das classes médias, 
principalmente em São Paulo e na capital Rio de 
Janeiro, enquanto na imprensa circulavam notícias 
de corrupção administrativa, miséria no campo e 
arbitrariedade das oligarquias. 

c) Os tenentes compartilhavam um espírito patriótico 
e corporativo de matriz política comunista. 

d) A partir de 1925, a Coluna Prestes embrenhou-se 
pelo interior do Brasil, sendo perseguida pelos 
governos de Arthur Bernardes e de seu sucessor, 
Washington Luís. A repressão do governo resultou 
na prisão de mais de 10 mil pessoas, entre os quais 
tenentes, anarquistas, comunistas e sindicalistas. 

e) Um dos lemas apresentado pelo levante era 
“republicanizar a República”, pois ele pretendia, 
entre outras reformas, a abertura de eleições para 
uma Assembléia Constituinte e o fim da corrupção 
eleitoral. 

 
24 - (UFV MG/2008)    

Na década de 20 no Brasil um conjunto de 
acontecimentos criaram condições para o 
desenvolvimento da crise da República Velha. Assinale a 
alternativa que identifica CORRETAMENTE um dos 
acontecimentos geradores dessa crise: 
 
a) o “Gabinete da Conciliação”. 
b) a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. 
c) a Política dos Governadores de Campos Sales. 
d) o Queremismo. 

 
25 - (UECE/2009)    

A Coluna Prestes, entre 1924 e 1927, percorreu uma 
vasta extensão do interior brasileiro, na tentativa de 
manter a luta pelos seus ideais. Como solução para os 
problemas brasileiros, os líderes da Coluna defendiam 

 
a) o estabelecimento de uma ditadura militar que 

alinhasse o Brasil às experiências do nazismo 
alemão. 

b) uma ampla e irrestrita reforma agrária, com 
distribuição das terras dos grandes latifúndios entre 
os camponeses. 

c) a realização de uma revolução comunista, seguida 
da estatização de todas as propriedades 
particulares. 

d) a destruição do sistema oligárquico, acompanhada 
da reformulação dos costumes e das práticas 
políticas vigentes. 

 
26 - (UNESP SP/2009)    

Os poucos grupos operários que foram procurar o 
general Isidoro no quartel da Luz para aderirem à 
revolução nem sequer foram por ele recebidos, embora 
o general recebesse facilmente os representantes da 
Associação Comercial. 

(José de Souza Martins, Folha de S.Paulo, 11.06.2004) 
O fragmento faz referência à Revolução de 1924. Esse 
evento relaciona-se com 
 
a) a Campanha Civilista, que opôs os candidatos 

Hermes da Fonseca, alagoano, e Pinheiro Machado, 
gaúcho. 

b) as primeiras crises políticas da República, como a 
que depôs o presidente Arthur Bernardes. 

c) as manifestações operárias organizadas pelo 
Partido Comunista Brasileiro contra a posse do 
presidente Washington Luís. 

d) as radicais reformas urbanas pelas quais passava a 
cidade de São Paulo, conforme proposta do 
prefeito Antonio Prado Júnior. 

e) a ação do movimento tenentista, que questionava 
a ordem oligárquica da chamada I República (1889-
1930). 

 
27 - (UEG GO/2010)    

A partir de 1889, instala-se no Brasil o regime 
republicano; caracterizada por diversas revoltas e 
contestações. Dentre os movimentos político-sociais 
ocorridos durante a Primeira República, aquele que 
representou os interesses da classe média foi: 

 
a) a Revolta Tenentista. 
b) a Revolta da Chibata. 
c) a Revolta de Canudos. 
d) a Revolta de Santa Dica. 

 
28 - (UNIMONTES MG/2010)    

Apelar para o povo, esse infeliz povo (...) sem instrução 
(...) que jaz disseminado pelo imenso território 
brasileiro, em pontos onde muitas vezes não chega 
sequer sombra de civilização (...)? Este povo, por si só, 
nada poderá fazer; mas se à sua frente estiver a síntese 
desse mesmo povo (...) com a noção exata do 
cumprimento do dever (...) esse povo terá alcançado um 
nível bem mais elevado. É, pois, para esse pioneiro e 
expoente do civismo nacional que apelamos, no sentido 
de arrancar a República desse lamaçal (...) 

(Nunes de Carvalho. A revolução no Brasil,  
1925. Citado por DOMINGUES, Joelza 
 Éster; LEITE, Layla Paranhos (Orgs.). 
História: o Brasil em Foco. São  
Paulo: FTD, 1996, p. 240.) 
 

O texto acima 
 

a) sintetiza o pensamento getulista que foi 
hegemônico entre 1930 e 1945, conforme o qual 
caberia ao Estado, encarnação da vontade geral dos 
brasileiros, executar os projetos de modernização 
do país. 

b) é ilustrativo do pensamento das oligarquias mineira 
e paulista, as quais comandavam a política nacional 
na Primeira República e advogavam a restrição do 
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voto e da participação política aos maiores 
detentores de renda. 

c) é característico do pensamento tenentista no 
Brasil, o qual apresentava um discurso moralista e 
pensava poder implementar as mudanças políticas 
e institucionais agindo de “cima para baixo”. 

d) sintetiza o pensamento das esquerdas brasileiras, 
especialmente o do PCB, fundado em 1922, 
segundo o qual o povo brasileiro deveria seguir as 
orientações do Partido, autêntico representante 
dos interesses populares. 

 
29 - (UEG GO/2010)    

O pai se inflamou: 
– Vitória? Que vitória? Se eles esperassem vitória, 
andavam aí nesses ziguezagues, por Goiás e Bahia? Se 
eles tivessem forças para vencer, procuravam tomar 
cidades. O que eles acabam é se internando aí pela 
Bolívia ou o Paraguai! 
QUEIROZ, Rachel de. Os revoltosos. In: Elenco de 
cronistas modernos. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. p. 55. 
 
Historicamente, o motivo dos “ziguezagues” da Coluna 
Prestes pelo interior do país é explicado pela 

 
a) denúncia das desigualdades sociais vigentes na 

República Velha brasileira. 
b) inexperiência militar de Carlos Prestes e Juarez 

Barbosa, ambos profissionais liberais civis. 
c) necessidade de difundir o ideal bolivarista de uma 

América livre para a Bolívia e o Paraguai. 
d) tentativa de angariar o auxílio dos grupos 

cangaceiros nordestinos para as fileiras da Coluna. 
 
30 - (UEPB/2011)    

O Tenentismo, movimento de militares do Exército 
Brasileiro entre 1922 e 1935, tratava da insatisfação de 
oficiais acerca de questões específicas da caserna, mas 
propunha reformar a estrutura de poder do país. 
Assinale a única alternativa INCORRETA. 

 
a) Os tenentes se tinham como os únicos capazes de 

“salvar a pátria” do atraso secular. Para eles, a 
elite era corrompida, a população inculta e os 
costumes políticos tinham que ser moralizados. 

b) Existem duas fases no Tenentismo. A primeira 
(1922/1927) é a do ímpeto insurrecional - os 
tenentes querem subverter a ordem mesmo sem 
um claro programa. E a segunda (1927/1935) é a 
da dispersão - um grupo adere ao PCB, outro a 
Getúlio Vargas e um terceiro se afasta da vida 
política. 

c) Em 1924 os insurretos do major Miguel Costa 
ocuparam São Paulo. A cidade foi bombardeada 
por tropas do governo e eles fugiram para Foz do 
Iguaçu onde encontraram os rebeldes liderados 
por Luiz Carlos Prestes. Aí foi formada a Coluna 
Miguel Costa-Prestes. 

d) O tenentismo não foi um movimento nacional. Em 
que pese a Coluna Prestes ter alcançado todo o 
território brasileiro, o movimento restringia-se a 
São Paulo e Minas Gerais e, assim mesmo, era algo 
contido a quartéis do Exército, onde o Partido 
Comunista conseguia penetrar. 

e) A pregação tenentista queria atingir o regime das 
oligarquias. Assim, defendia a centralização do 
poder para minar as estruturas de poder 
regionalizadas. 

 
31 - (UFMG/2011)    

O Tenentismo surgiu na década de 1920. Desde o início, 
despontou para a história como um marco relevante 
para explicar a crise da Primeira República, a revolução 
de 1930 [...], em especial a participação do Exército na 
política. 
LANNA JÚNIOR, Mário C. Martins. Tenentismo e crises 
políticas na Primeira 
República. Apud FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de 
A. Neves. O Brasil 
Republicano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
v.1., p.315. 

 
1. IDENTIFIQUE duas reivindicações do Movimento 

Tenentista. 
 a) Reivindicação 1: 
 b) Reivindicação 2: 
2. CITE e DESCREVA duas ações empreendidas pelo 

Movimento Tenentista no Brasil. 
 a) Ação 1: 
 b) Ação 2: 

 
32 - (UNESP SP/2012)    

A Coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil 
quilômetros no interior do Brasil entre 1924 e 1927, 
associa-se 

 
a) ao florianismo, do qual se originou, e ao repúdio 

às fraudes eleitorais da Primeira República. 
b) à tentativa de implantação de um poder popular, 

expressa na defesa de pressupostos marxistas. 
c) ao movimento tenentista, do qual foi oriunda, e à 

tentativa de derrubar o presidente Artur 
Bernardes. 

d) à crítica ao caráter oligárquico da Primeira 
República e ao apoio à candidatura presidencial 
de Getúlio Vargas. 

e) ao esforço de implantação de um regime militar e 
à primeira mobilização política de massas na 
história brasileira. 

 
33 - (ACAFE SC/2012)    

Em 05 julho de 1922 eclodiu a Revolta do Forte de 
Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. “A revolta 
não se estendeu a outras unidades. No dia seguinte, 
centenas deles se entregaram, atendendo a um apelo 
do governo. Um grupo se dispôs, porém, a resistir. O 
forte voltou a ser bombardeado por mar e por aviões. 
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Dezessete militares, com a adesão ocasional de um civil, 
decidiram sair pela praia de Copacabana, ao encontro 
das forças governamentais. Na troca de tiros, 
morreram dezesseis, ficando feridos os oficiais Siqueira 
Campos e Eduardo Gomes”. 

(In: FAUSTO, Boris. História do Brasil. 5 edição. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1997. Página 
308.) 
 

O texto se refere: 
 

a) a Revolução Constitucionalista. 
b) a Coluna Prestes. 
c) ao movimento Tenentista. 
d) a Revolução Federalista. 

 
34 - (Mackenzie SP/2013)    

A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco 
cultural e a expressão da busca de um novo Brasil que 
conseguisse superar suas características arcaicas, 
refletindo mudanças em todas as áreas de nosso país. 
Em 1928, Oswald de Andrade publicou o Manifesto 
Antropofágico, que procurou “traduzir” o espírito da 
cultura nacional. A respeito do contexto histórico e 
cultural da época, é correto afirmar que 

 
a) Como proposta de mudança para a Arte do século 

XX, ao se aceitarem as influências estrangeiras, 
sem se menosprezar a identidade nacional, e sim 
reforçando-a, retoma-se a proposta da 
antropofagia como “ferramenta” na elaboração 
da verdadeira cultura nacional. 

b) Todas as novas correntes artísticas advindas da 
Europa, no início do século XX, são fundamentais 
para a elaboração de uma cultura 
verdadeiramente nacional, pois estavam 
engajadas na preocupação de favorecer as classes 
trabalhadoras dentro da nova sociedade moderna 
mundial. 

c) O Modernismo brasileiro surgiu com a intenção de 
promover uma atualização da arte brasileira, 
capaz de ajudar na consolidação da identidade 
nacional de tal forma que tiveram de se desligar 
da influência cultural externa para a dedicação 
única da arte, considerada nacional e genuína. 

d) Reflete um novo posicionamento em relação à 
Arte no Brasil, reproduzindo as ideias que, no 
plano político, eram defendidas pelo movimento 
Verde- Amarelismo de Plínio Salgado que 
defendia a presença de estrangeirismos em nossa 
cultura. 

e) Mostra o rompimento de vários artistas nacionais, 
como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, com as inf 
luências externas, principalmente com o 
movimento futurista italiano, profundamente 
aliado aos ideais fascistas e autoritários. 

 
35 - (UDESC SC/2013)    

Leia o excerto abaixo: 

  
“Na década de vinte, o tenentismo é o centro mais 
importante de ataque ao predomínio da burguesia 
cafeeira, revelando traços específicos, que não podem 
ser reduzidos simplesmente ao protesto das classes 
médias. Se sua contestação tem um conteúdo 
moderno, expresso em um tímido programa 
modernizador, a tática posta em prática é radical e 
altera as regras do jogo, com a tentativa aberta de 
assumir o poder pelo caminho das armas.” 

FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e 
história.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 113. 

 
A partir das considerações de Boris Fausto a respeito do 
tenentismo na história do Brasil, analise as 
proposições. 

 
 

I. Surgido no interior das forças armadas, o 
movimento tenentista foi um dos fatores de 
instabilidade política e militar na década de 20. 

II. As rebeliões militares, que marcaram a década de 
20, evidenciam tanto a insatisfação de parte das 
camadas urbanas com o regime oligárquico 
quanto a própria situação dos militares que 
recebiam baixos salários e ocupavam posição 
inferior no Estado. 

III. Na década de 20, uma série de ações de protestos 
de jovens oficiais, tenentes e capitães que 
pregavam maior moralidade política e 
administrativa, no governo republicano, ficou 
conhecida como tenentismo. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
36 - (UEFS BA/2012)    

O fenômeno do tenentismo e a atuação da “Coluna 
Prestes”, no interior do Brasil, na década de 20 do século 
passado, expressavam 
 
a) as reivindicações de oficiais do Exército contra o 

sistema viciado de promoções e a ascensão na 
carreira militar. 

b) a pressão da classe operária contra o sistema de 
recrutamento militar obrigatório, que vigorava 
durante a República Velha. 

c) o projeto da Coluna Prestes de fundar um Estado 
autônomo de orientação comunista no interior do 
Brasil. 

d) a disputa pelo poder político entre os grandes 
Estados e os Estados pouco prestigiados, na qual o 
tenentismo figurava como defensor dos primeiros. 
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e) a contestação ao controle oligárquico no Governo 
Federal e nos governos estaduais, exercido 
mediante a manipulação do sistema eleitoral. 

 
37 - (UNIMONTES MG/2013)    

Está correndo mundo a história da conspiração na 
marinha. Ao que se sabe, os conspiradores pretendiam 
depor o governo. O plano era, como se vê, de uma 
extrema simplicidade e os fins de uma perfeita política. 
O nosso sistema eleitoral faz a mesma coisa. (...) Os 
oficiais da marinha não conseguiram seus fins e vão ser 
punidos. Se há probidade na justiça deste país, eles 
deveriam pedir que a pena em que incorrerem seja 
extensiva a todos os cidadãos que fizeram eleições para 
substituir governos. A conspiração dos marinheiros não 
derramou sequer uma gota de sangue, ao passo que 
nas eleições são incontáveis as vítimas que pagam com 
a vida a honra de substituir homens por homens 
deixando as coisas piores do que dantes. 

(Revista Careta, nº 731, ano XV, 24-6-1922, p. 16.) 
 

O texto faz alusão à/ao 
 

a) Movimento dos marinheiros do Rio de Janeiro, 
envolvendo oficiais e marujos, que reivindicava o 
fim dos abusivos castigos corporais. 

b) Revolta da Armada, liderada por altos oficiais que 
reivindicavam imediatas eleições presidenciais. 

c) Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no 
contexto dos movimentos tenentistas e 
antioligárquicos. 

d) Revolta Paulista, encabeçada por diversos oficiais 
da marinha e do exército, tendo como principal 
objetivo a deposição do presidente republicano. 

 
38 - (UEA AM/2013)    

O poder constituído na República Velha (1889-1930) foi 
duramente criticado e combatido nos anos 1920 pelos 
jovens oficiais do exército brasileiro. No governo do 
presidente Artur Bernardes (1922-1926) ocorreram 
revoltas militares que 

 
a) procuravam imitar os governos fascistas de países 

da Europa, organizando partidos políticos 
nacionalistas e disciplinados. 

b) projetavam implantar no Brasil um Estado mais 
empenhado na defesa dos valores cristãos do que 
no progresso social. 

c) foram influenciadas pelos movimentos 
anarquistas europeus e pelas transformações 
sociais e econômicas por que passava a União 
Soviética. 

d) tomaram o poder e estabeleceram um regime 
autoritário, que endividou o Estado brasileiro e 
promoveu o desenvolvimento econômico. 

e) criticavam o monopólio do poder pela oligarquia 
e insurgiram-se contra ela de armas na mão em 
cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus. 

 

39 - (UERN/2013)    
Observe o mapa a seguir. 

 

 
(Arruda, José Jobson de A. Atlas histórico básico. São Paulo: 

Ática, 2009. p. 45.) 
 

Sobre o tenentismo e as informações apresentadas no 
mapa, é correto afirmar que 

 
a) se concentrou no estado de Minas Gerais devido 

à força política presente no estado e à sua origem, 
que ocorreu ali. 

b) a Bahia foi um estado de grande influência dentro 
do movimiento tenentista, pois concentrava a 
maioria das massas urbanas. 

c) as forças tenentistas de São Paulo e do Rio Grande 
do Sul uniram-se e decidiram percorrer grande 
parte do território brasileiro em busca de apoio 
popular para novas revoltas contra o governo. 

d) a Coluna Prestes conflitou-se com a Bolívia numa 
última batalha em busca de coerções em torno de 
sua causa política dentro do Brasil, correndo risco 
de gerar um grande impasse com o país vizinho. 

 
40 - (UNIMONTES MG/2014)    

Sobre o Tenentismo, ocorrido no Brasil, na primeira 
metade do século XX, é INCORRETO afirmar: 

 
a) Representou o descontentamento das camadas 

médias urbanas com o apoio inconteste dado pelo 
governo aos cafeicultores. 

b) Com o passar dos anos, deu origem à Coluna 
Prestes, que percorreu vários Estados brasileiros, 
sempre perseguida pelas tropas governamentais. 

c) Obteve, ao longo de sua ação reformista, amplo 
apoio de operários urbanos e empresários 
agrícolas. 

d) Parte do programa tenentista institucionalizou-se 
com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, que 
nomeou muitos dos ex-tenentes como 
interventores. 

 
41 - (UECE/2015)    
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Atente às seguintes afirmações acerca do Movimento 
Tenentista no Brasil. 

 
I. O Tenentismo surgiu entre militares, 

especialmente entre os militares de baixa 
patente. 

II. Os Tenentes, de modo geral oriundos das 
camadas médias da população, defendiam a 
moralização da vida política. 

III. Nos anos 1920, organizaram várias ações 
militares, entre elas o chamado Levante de 
Copacabana. 

IV. Os Tenentistas pretendiam um governo 
comunista e exigiram, a partir de 1922, que seus 
líderes se filiassem ao PCB (Partido Comunista 
Brasileiro). 

 
Está correto o que se afirma apenas em 

 
a) I e IV. 
b) I, II e III. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: B 
 
2) Gab: B 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab: D 
 
5) Gab:  

a) O movimento militar que eclodiu logo após a 
eleição presidencial de Arthur Bernardes ficou 
conhecido como a Revolta dos 18 do Forte. 

b) Esta primeira manifestação tenentista da década de 
20 pode ser analisada como uma insatisfação das 
camadas médias urbanas em relação aos governos 
da República Velha, marcados pelas eleições 
dirigidas pelos latifundiários. 
A ideologia tenentista achava que com o fim da 
corrupção eleitoral e conseqüentemente com a 
eleição de pessoas honestas o país sairia do 
subdesenvolvimento. Achavam também que a 
derrubada do governo e o início de uma nova era 
no Brasil poderia ser conseguido com um pequeno 
grupo elitista de militares e civis que assumissem o 
governo. Não viam com “bons olhos” as 
manifestações populares de anarquistas ou 
marxistas. 

 
6) Gab: B 
 
7) Gab: A 
 
8) Gab: B 
 
9) Gab: D 
 
10) Gab: B 
 
11) Gab:18 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: C 
 
14) Gab: A 
 
15) Gab: 30 
 
16) Gab: E 
 
17) Gab: D 
 
18) Gab: FFVFV 
 
19) Gab: A 
 
20) Gab: B 

 
21) Gab: 21 
 
22) Gab: A 
 
23) Gab: C 
 
24) Gab: B 
 
25) Gab: D 
 
26) Gab: E 
 
27) Gab: A 
 
28) Gab: C 
 
29) Gab: A 
 
30) Gab: D 
 
31) Gab: 

1. 
a) Reivindicação 1: reforma do Estado através da 

moralização da ordem política 
b) Reivindicação 2: adoção de medidas 

nacionalistas, promoção de vários ataques ao 
capital estrangeiro. 

2. 
a) Ação 1: Revolta dos 18 do Forte de 

Copacabana 
A revolta foi a primeira ação militar dos 
tenentes, inconformados com a eleição de 
Artur Bernardes, representante da dominação 
oligárquica. A eclosão do movimento se deu 
com a prisão do marechal Hermes da Fonseca. 
Em uma ação romântica e “suicida”, os 
tenentes marcharam, enfrentando as tropas 
legalistas. 

b) Ação 2: Revolução Paulista de 1924 
A 2ª ação militar eclodiu em São Paulo, com o 
objetivo de depor o presidente Artur 
Bernardes. Após dominar a cidade, os 
tenentes pretendiam seguir em direção à capi-
tal. O fracasso dessa ação resultou na fuga dos 
militares, que se uniram aos rebeldes gaúchos, 
formando a Coluna Prestes. 

 
32) Gab: C 
 
33) Gab: C 
 
34) Gab: A 
 
35) Gab: E 
 
36) Gab: E 
 
37) Gab: C 
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38) Gab: E 
 
39) Gab: C 
 
40) Gab: C 
 
41) Gab: B 
 
  
 


