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01 - (UEM PR/1999)      
“A década de 20 abriu-se no Brasil marcada por 
tendências desagregadoras que ocasionaram as 
sucessivas crises, reveladoras dos desgastes e das 
contradições do regime.”  
(NADAI, E. & NEVES, J. História do Brasil. SP: Ed. Saraiva, 
p.201). 
Sobre os movimentos políticos e culturais ocorridos no 
Brasil na década de 20, assinale o que for correto. 
01. Em 1922, sob inspiração da vitoriosa revolução 

bolchevique de 1917, foi fundado o Partido 
Comunista do Brasil. 

02. A Semana da Arte Moderna de 1922 notabilizou-se 
pela difusão do movimento tropicalista e pela 
projeção de seus principais expoentes: Capinan, 
Torquato Neto, Tom Zé, Arnaldo Batista e Rogério 
Duprat. 

04. Eram objetivos do Movimento Tenentista: o 
estabelecimento da verdade eleitoral, através da 
introdução do voto secreto, da eliminação das 
fraudes e das coações; políticas governamentais 
nacionalistas; estabilidade econômica, através do 
rígido controle das contas públicas, da contenção 
de empréstimos estrangeiros e do controle 
cambial. 

08. A Coluna Prestes foi organizada pelo presidente 
Artur Bernardes, para combater, militar e 
ideologicamente, a influência do Movimento 
Tenentista. 

16. O Levante do Forte de Copacabana, ocorrido em 
1922, objetivava impedir a posse de Artur 
Bernardes. 

32. O Partido Comunista participou das eleições 
presidenciais de 1930, através do BOC (Bloco 
Operário e Camponês). 

 
02 - (FURG RS/2002)      

O ano de 1922 foi prenhe de acontecimentos que, de 
forma direta e/ou indireta, contribuíram para a 
deflagração do processo que levaria ao derruir da 
República Oligárquica, questionando, criticando ou 
atacando algumas das tradicionais estruturas vigentes. 

 
Dentre os fatos ocorridos nesse ano estiveram: 
I. a Semana de Arte Moderna; 
II. a criação do PCB; 
III. a Revolta do Forte de Copacabana; 
IV. a Campanha da Reação Republicana. 

 
Estão corretas: 
a) I, II e III 
b) I, III e IV 
c) II, III e IV 
d) I, II, III e IV 
e) Nenhuma 

 
03 - (UFF RJ/2002)      

A chamada crise dos anos 1920 resultou da 
convergência de múltiplos questionamentos de ordem 
econômica, política, social e cultural. 

 
Considere os seguintes processos: 
I)  Estruturação do jacobinismo florianista 
II) Consolidação do anarco-sindicalismo 
III) Eclosão do Modernismo na Semana de 1922 
IV) Constituição do Partido Comunista Brasileiro 
V) Emergência do populismo 
VI) Fortalecimento do movimento tenentista 

 
Dentre esses processos, os que expressam o contexto 
histórico da crise mencionada estão indicados por: 
a) I, III e VI 
b) II, IV e V 
c) III, IV e V 
d) III, IV e VI 
e) IV, V e VI 

 
04 - (UFJF MG/1997)      

“0 Brasil vivia uma grave crise não só econômica, como 
também social, política, ideológica e cultural, que 
colocava em xeque todo o arcabouço político da 
República Velha. O sistema de dominação oligárquico, 
implantado com o advento da República, começava a 
desmoronar.”  
(PRESTES, Anita L. Os militares e a reação republicana) 
O trecho acima refere-se à década de 20 deste século no 
Brasil. Marque a alternativa que NÃO apresenta relação 
com o referido contexto: 
a) Semana de Arte Moderna em São Paulo; 
b) Levantes tenentistas, como as revoltas do Forte de 

Copacabana e da Coluna Prestes; 
c) O colapso da economia cafeeira em função da 

queda do preço internacional do café; 
d) Formação da Aliança Liberal, que reunia as 

oligarquias dissidentes de Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Paraíba; 

e) Estabelecimento da "política dos governadores". 
 
05 - (UFMG/1995)      

Durante os anos 20, a República Brasileira foi marcada 
por uma Grande crise. 
Todas as alternativas apresentam evidências dessa 
crise, EXCETO 
a) A Campanha Civilista de Rui Barbosa pela 

presidência da República. 
b) A eclosão das revoltas tenetistas pela moralização 

do Estado. 
c) A erupção de inúmeras greves e movimentos 

sociais dos trabalhadores urbanos. 
d) A ocorrência de atos de banditismo social como o 

cangaço. 
e) A decretação de estado de sítio no governo Artur 

Bernades. 
 
06 - (UEPB/1999)      
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A divisão intra-oligárquica na classe dominante 
brasileira, durante a República Velha, já pode ser 
sentida em 1926 com a criação, em São Paulo, do 
Partido Democrático. Porém, este racha só é oficializado 
com a formação da Aliança Liberal.  
Assinale a alternativa que apresenta os Estados que 
compunham esta aliança. 
a) São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 
b) Paraíba, São Paulo e Minas Gerais. 
c) Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pernambuco. 
d) Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 
e) Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. 

 
07 - (UEPB/1999)      

O movimento de 1930 no Brasil é fruto de uma crise que 
vinha se agravando desde o fim da primeira guerra 
mundial. 

 
A respeito deste movimento, analise as proposições 
abaixo: 
I. A quebra da bolsa de valores de Nova York coloca 

em xeque a economia brasileira pautada em 
empréstimos externos e na exportação de um só 
produto, no caso, o café, levando ao rompimento 
do acordo político entre a oligarquia paulista e 
mineira. 

II. A aliança liberal apesar de, em seu início, ser um 
movimento tipicamente oligárquico, acaba 
tornando-se maior do que pretendiam seus 
idealizadores, que se vêem obrigados a avançar 
para um confronto com o governo. 

III. Nem todos os tenentes apoiaram o movimento de 
30. Alguns poucos preferiram seguir a orientação 
do seu líder Luíz Carlos Prestes, que denunciava a 
Aliança Liberal como a troca de uma oligarquia por 
outra e passava a defender uma revolta contra as 
forças oligárquicas, lideradas pelos operários 
soldados e camponeses. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a proposição I está correta. 
b) Todas as proposições estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
d) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
e) Apenas as proposições I e III estão corretas. 

 
08 - (UEPB/1999)      

Este ano, completa 60 anos da morte de Lampião. No 
entanto, os motivos que levaram ao surgimento do 
cangaço e as centenas de mortes, inclusive a deste 
polêmico personagem, continuam presentes na região 
Nordeste do país. Assinale a alternativa INCORRETA à 
realidade desta região. 
a) Terra dividida em grandes latifúndios, falta de 

resolução para os problemas da seca e êxodo para 
as grandes cidades. 

b) Violência no campo e nas cidades, analfabetismo e 
fome nos períodos de estiagem. 

c) Política pública inoperante, clientelismo e criação 
de frentes de emergência. 

d) Fim do clientelismo, política voltada para a 
resolução dos problemas da seca e instalação de 
minifúndios através de política agrária. 

e) Desnutrição, clientelismo e êxodo para as grandes 
cidades. 

 
09 - (UEPB/2001)      

O ano de 1922 é considerado como um marco na 
historiografia da República devido a uma série de 
acontecimentos ocorridos nesse ano.  
Qual das alternativas abaixo trata destes 
acontecimentos? 
a) Criação do Partido Comunista, Revolução Paulista e 

Surgimento da Aliança Liberal. 
b) Semana de Arte Moderna, Levante tenentista 

conhecido como 18 do forte, Criação do Partido 
Comunista. 

c) Criação do Partido Democrático, Semana de Arte 
Moderna e Levante tenentista conhecido como 18 
do forte. 

d) Revolução Constitucionalista, Revolta da vacina e 
Criação do Partido Democrático. 

e) Semana de Arte Moderna, Revolução 
Constitucionalista, Criação do Partido Comunista. 

 
10 - (UFPR/2002)         

Na década de 1960, foi realizada uma interessante 
análise do coronelismo na sociedade rural 
pernambucana. Seus autores afirmavam: “O coronel 
torna-se, nos últimos anos e sobretudo depois de 1945, 
figura de coalisão entre tempos e estruturas sociais. 
Herda o nome e a força da velha ordem semi-patriarcal 
e semi-feudal; mas, ao tentar sobreviver ao processo de 
mudanças que a reverte, como que as incorpora e as 
promove, prolongando a sua existência nos novos 
tempos”.  
(VILAÇA, M. V.; ALBUQUERQUE, R. C. de. Coronel, 
coronéis. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. 
p. 17-21.) 

 
Sobre esse fenômeno político –  o coronelismo –, é 
correto afirmar: 
01. O coronel foi uma figura política restrita a umas 

poucas regiões do Brasil, particularmente àquelas 
que estavam sendo ocupadas nos anos iniciais do 
século XX. 

02. O início do coronelismo deu-se após o golpe 
republicano, quando o Marechal Floriano concedeu 
a patente de coronel do exército a diversos chefes 
políticos locais que apoiavam as idéias liberais do 
novo regime. 

04. Além do poder econômico, os coronéis exerceram 
seu domínio sobre as populações rurais com a ajuda 
de bandos de homens armados, que ficaram 
conhecidos como jagunços. 

08. No contexto político da Primeira República, os 
principais beneficiados das ações dos coronéis 
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eram os governadores dos estados, que recebiam 
apoio para a eleição de seus candidatos. 

16. De acordo com a citação acima, o coronelismo não 
conseguiu sobreviver às mudanças sociais e 
políticas promovidas durante o Estado Novo. 

32. Na vida política brasileira, o coronelismo é 
entendido como a manifestação de um poder 
privado em estruturas políticas locais e regionais, 
com influência na nomeação de cargos e nos 
diversos processos eleitorais. 

 
11 - (UFSE/2002)      

Analise as proposições abaixo. 
00. A fundação da República veio, na realidade, atender 

aos interesses dos grandes fazendeiros de café 
paulistas, mineiros e fluminenses. A República 
Velha, por isso foi chamada de República do Café 
com Leite. Grande parte da população dependia da 
economia cafeeira, direta ou indiretamente, 
considerando inclusive os setores urbanos em 
desenvolvimento. A massa, que fôra marginalizada 
na própria elaboração da republica, permaneceria 
como espectador passivo até o final da República 
Velha. 

11. No Brasil, o rompimento com a estética tradicional 
deu-se em 1942, com a Semana de Arte Moderna 
— o Modernismo. 

22. O descontentamento contra a oligarquia 
dominante (Primeira República) atingiu o auge com 
as Revoltas Tenentistas, que tiveram dois focos 
principais: o Rio de Janeiro (1923) e Minas Gerais 
(1924). 

33. A 11 de novembro de 1930, através do decreto nº 
19.398, dissolveu-se a Junta Governativa que 
derrubara Washington Luís, formando-se o 
Governo Provisório de Sergipe, sob chefia, do 
interventor tenente João Alberto. O decreto definia 
as atribuições do novo governo e ratificava as 
medidas da Junta Governativa. Confirmava-se nele 
a dissolução do Congresso Nacional e das Casas 
Legislativas estaduais e municipais. 

44. Depois da Revolução de 1930, que levou Getúlio 
Vargas à presidência da República, Maynard 
Cardoso ficou como interventor até 1935. Durante 
dois anos, o Estado de Sergipe teve um governador 
eleito, Eronides Ferreira de Carvalho, mas voltou ao 
regime de interventoria federal após o golpe de 
Estado dado por Vargas em 1937 e que instaurou o 
regime ditatorial que se prolongaria até 1945. 

 
12 - (UnB DF/1993)      

Sobre os movimentos sócio-políticos ocorridos durante 
a Primeira República, pode-afirmar que: 
00. O movimento armado promovido pelo grupo 

revolucionário, liderado por Silva Jardim, contribuiu 
para a consolidação da República. 

01. Os movimentos populares de cunho religioso, 
surgidos nas áreas rurais, foram interpretados pelo 
Estado como fruto do “fanatismo das massas”. 

02. As organizações operárias de tipo sindical estavam 
diretamente subordinadas ao Estado, o que 
garantiu a ausência do uso da violência contra o 
movimento operário. 

03. A capacidade organizativa dos marinheiros durante 
a Revolta da Chibata ficou comprovada pelas 
manobras dos navios e pela utilização de canhões. 

04. O descontentamento e a exclusão política das 
classes médias urbanas resultaram na formação de 
um poderoso movimento civil nos anos 20. 

05. A formação da Aliança Liberal representou as 
aspirações das classes dominantes associadas ao 
núcleo cafeeiro e tinha por objetivo conquistar o 
apoio dos trabalhadores rurais. 

 
13 - (UNIFICADO RJ/1994)      

A crise da dominação oligárquica, que culminou com a 
Revolução de 1930, resultou de um processo crescente 
de transformações vividas pelo país dentre os quais se 
destaca: 
a) a lenta politização dos trabalhadores rurais, após a 

Abolição, contestando o domínio dos “coronéis”. 
b) a emergência de uma classe operária ligada à 

industrialização, que assumiu na década de 1920 
formas políticas mais organizadas, como o BOC 
(Bloco Operário Camponês). 

c) o movimento Tenentista, disputa política no 
interior do estado, sem ligação com as classes da 
sociedade. 

d) o caráter modernizante dos setores oligárquicos, 
cada vez mais ligados aos empreendimentos 
urbano-industriais. 

e) a crescente insatisfação dos Estados mais pobres 
contra o domínio do eixo “café-com-leite”, expressa 
em rebeliões como as “guerras” do Cariri e de 
Princesa, ocorridas no Nordeste. 

 
14 - (UFG GO/1997)      

O que vemos com acerba mágoa, depois de dez anos de 
república, é que o país vai se precipitando cada dia na 
mais profunda decadência moral e política, quando é 
certo, entretanto, que o nosso intuito não foi outro, ao 
proclamar o novo regime, senão fomentar e garantir ao 
povo brasileiro a regeneração de seus costumes... 
(Antônio Paim. Plataforma política do positivismo 
ilustrado, Biblioteca do pensamento político 
republicano.  
Brasília: Ed. UnB, 1981, v.5, p.64.) 

 
Alberto Sales foi um dos mais importantes articuladores 
do movimento republicano em São Paulo, núcleo do 
republicanismo no Brasil desde meados do século 
passado. Irmão do presidente Campos Sales, publicou 
no Estado de São Paulo um importante artigo de crítica 
à republica, qual transcrevemos esse pequeno trecho.  

 
Explique os fundamentos da vida política do país no 
citado período, identificando os elementos que 
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permitiram ao autor denunciar a decadência moral e 
política do regime republicano. 

 
15 - (FUVEST SP/1996)      

No Brasil, a década de 20 foi um período em que: 
a) velhos políticos da República, como Rui Barbosa, 

Pinheiro Machado e Hermes da Fonseca, 
alcançaram grande projeção nacional. 

b) as forças de oposição às chamas “oligarquias 
carcomidas” se organizaram, sem contudo 
apresentar alternativas de mudança. 

c) as propostas de reforma permanecendo letra 
morta, não se configurou nenhuma polarização 
político-ideológica. 

d) a aliança entre os partidos populares e as 
dissidências oligárquicas culminou com a 
derrubada da república Velha nas eleições de 1º de 
Março de 1930. 

e) ocorreram agitações sociais e políticas, 
movimentos armados, entre eles a Coluna Prestes, 
e várias propostas de reforma foram debatidas. 

 
16 - (ACAFE SC/1999)      

A Primeira República ou República Velha (1889-1930), 
apresentou várias características.   
Sobre este período da história brasileira, a alternativa 
FALSA é: 
a) Uma das rebeliões Tenentistas ocorreu no forte de 

Copacabana na cidade do Rio de Janeiro.  Este 
episódio ficou conhecido como “os Dezoito do 
Forte”. 

b) Na Constituição de 1891, ocorreu a separação entre 
a Igreja e o Estado, instituindo-se o casamento civil. 

c) A  Revolução  Federalista  iniciou-se no  governo de  
Floriano  Peixoto  e teve desdobramentos  em 
Desterro (Santa Catarina), levando  à morte  várias  
pessoas na Fortaleza de Anhatomirim. 

d) A produção  agrícola, baseada  no latifúndio, tinha 
no café o seu principal produto. 

e) A Guerra de Canudos  ocorreu no sertão de 
Pernanbuco e foi  um movimento apoiado pelo 
coronelismo do Nordeste. 

 
17 - (FGV/2005)     

Observe atentamente os dois cartazes. Depois, 
responda: 

  

 
NOSSO SÉCULO. São Paulo: Abril Cultural, 1981. v.2 
 

a) A que fato da história do Brasil republicano estão 
relacionados os dois cartazes e quais os principais 
pontos de programa de cada um dos candidatos? 

b) De que forma a situação econômica internacional 
influenciou no processo econômico e político do 
Brasil antes e depois das eleições? 

c) No novo governo implantado a partir de 1930, que 
medidas foram tomadas em relação à crise do café 
e à classe trabalhadora urbana? 

 
18 - (UEPB/2005)     

O ano de 1922, além dos 100 anos da independência, 
ficou marcado  pela mudança nos rumos da discussão 
sobre os destinos do país. Assinale a alternativa cujos 
acontecimentos ocorreram nesse ano. 
a) Semana de Arte Moderna; Levante do Forte de 

Copacabana; Criação do Partido Comunista. 
b) Coluna Prestes; Formação da Aliança Liberal; 

Semana de Arte Moderna. 
c) Levante do Forte de Copacabana; Intentona 
Comunista e Coluna Prestes. 
d) Criação do Partido Comunista; Movimento 

Queremista; Formação da Reação Republicana. 
e) Criação da Ação Integralista; Coluna Prestes; 

Levante do Forte de Copacabana. 
 
19 - (UEPB/2003)      

Os anos 20 do século passado foram marcados por 
profundos questionamentos na política brasileira. Esses 
questionamentos tiveram início com a reação 
Republicana e culminaram com a ascensão de Vargas ao 
poder em 1930. Analise as seguintes afirmativas sobre 
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esse período, colocando (V) nas alternativas 
Verdadeiras e (F) nas alternativas Falsas. 
(   ) O Movimento tenentista marcou a entrada da 

jovem oficialidade do exército na vida política 
nacional e fez surgir importantes lideranças 
políticas como Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora e 
Miguel Costa. 

(   ) O movimento anarquista ganha destaque, assume 
a supremacia do movimento sindical e passa a 
superar, em número de militantes, o movimento 
comunista que vinha ganhando espaço na vida 
política nacional desde meados do século XVIII. 

(   ) A Reação Republicana, título da campanha que 
lançou Nilo Peçanha como candidato a Presidência 
da República é uma demonstração de que parte da 
sociedade, em especial, a população urbana dos 
grandes centros e setores das forças armadas, 
estavam insatisfeitas com a política do café com 
leite. 

(   ) O auge econômico alcançado pelo país com o fim 
da I Guerra Mundial, fez com que a população 
urbana e rural esquecesse a política centralizadora 
e a concentração de rendas e passasse a apoiar o 
governo Artur Bernardes e seu sucessor 
Washington Luiz. 

a) FFVV 
b) FVFF 
c) FFFV 
d) FVVV 
e) VFVF 

 
20 - (UESPI/2003)      

“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. 

 
21 - (UFTM MG/2003)          

Enquanto o Modernismo trazia grandes transformações 
no campo da arte, uma grave crise política eclodia no 
Brasil. A sua origem situava-se na crescente insatisfação 
do Exército e das camadas médias urbanas (...) 

   (...) as eleições foram vencidas por Artur Bernardes. 
Finalmente, as frustrações longamente acumuladas 
eclodiram: no dia 5 de julho de 1922, jovens oficiais do 
forte de Copacabana se rebelaram, com o apoio das 
guarnições do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso. O objetivo era impedir a posse de Artur 
Bernardes. 

(Luiz Koshiba, História do Brasil) 
O texto faz referência: 
a) ao Coronelismo durante a década de 1920. 
b) à organização da marcha da Coluna Prestes pelo 

país. 
c) ao apoio do Exército ao Estado oligárquico. 
d) à ação dos militares na proclamação da república. 
e) ao início do Tenentismo na República Velha. 

 
22 - (FGV/2005)     

A década de 1920 foi marcada por uma intensa 
movimentação político-cultural com desdobramentos 
decisivos para a história brasileira. Diversos são os 
exemplos dessa movimentação, exceto: 
a) A chamada “reação republicana”, que aglutinou 

representantes das oligarquias do Rio Grande do 
Sul, da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro 
e lançou Nilo Peçanha à presidência em 1922. 

b) O chamado “tenentismo”, que reuniu militares 
nacionalistas e reformistas aglutinados na Coluna 
Prestes- Miguel Costa e que percorreu grande 
parte do território brasileiro até 1927. 

c) A fundação do Partido Comunista do Brasil em 
1922 por militantes oriundos do anarquismo, 
entusiasmados com as notícias sobre o sucesso da 
revolução bolchevique na Rússia. 

d) O movimento modernista que teve na Semana de 
Arte Moderna de 1922 um dos principais 
momentos da expressão da chamada 
“antropofagia cultural” que o caracterizava. 

e) A ampliação do eleitorado brasileiro com a 
concessão do direito de voto às mulheres e aos 
analfabetos, o que permitiu a emergência de 
líderes carismáticos nos principais centros 
urbanos. 

 
23 - (FURG RS/2005)     

Ao longo da República Velha, prevaleceu um modelo 
conhecido como política dos governadores, que 
propunha uma articulação entre as várias esferas do 
poder, passando pelo local, pelo estadual e chegando ao 
federal. Em certos momentos, principalmente em 
épocas de eleições presidenciais, a estrutura política 
vigente sofreu certas fissuras, representadas pela 
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formação de uma candidatura de oposição ao 
situacionismo, como foi o caso da 
a) Aliança Nacional Libertadora. 
b) Reação Republicana. 
c) Ação Integralista Brasileira. 
d) União Democrática Nacional. 
e) Frente Única Brasileira. 

 
24 - (FURG RS/2005)     

Os dois últimos anos da década de vinte, marcados 
fundamentalmente pela Crise Mundial de 1929, são 
caracterizados por vários fatores que levaram à 
derrocada do modelo oligárquico típico da República 
Velha no Brasil.  
Dentre esses fatores podem-se citar: 
I a ruptura oligárquica entre paulistas e mineiros; 
II a formação de uma dissidência no seio da oligarquia 

paulista representada pelo Partido Democrático; 
III a busca por uma ampliação de participação política 

das chamadas oligarquias periféricas; 
IV a consolidação dos princípios do liberalismo 

clássico como única alternativa aos fenômenos 
advindos da citada crise econômica e social; 

V a formação de uma candidatura oposicionista 
representada pela Aliança Democrática Nacional. 

Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) I, III e V. 
c) III, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) I, III e IV. 

 
25 - (UFPEL RS/2006)     

 
 

Os dados do gráfico estão relacionados 
a) à crise da monocultura de exportação no Brasil, 

associada à crise capitalista internacional, que, 
internamente, favoreceu a Revolução de 1930 e, 
externamente, a Revolução Russa. 

b) à importância inglesa no comércio internacional, à 
queda da Bolsa de Valores de Nova York (crise 
econômica de 1929) e à crise econômica e política 
na República Velha, que favoreceu a formação da 
Aliança Liberal. 

c) ao período do Estado Novo, quando ocorreu a 
queda da Bolsa de Valores de Nova York, nos 
Estados Unidos, impossibilitando o principal 
importador de café brasileiro de consumir esse 
produto. 

d) à desvalorização do preço do café e à ampliação das 
quantidades exportadas, que compensaram as 
perdas financeiras. 

e) à crise da cafeicultura, à Revolução de 1930, ao 
início da industrialização brasileira e ao suicídio de 
Getúlio Vargas. 

 
26 - (UFPEL RS/2006)     

 
 

CASAMENTO FORÇADO 

MINAS GERAIS  MAS EU, CASARME COM O MEU 
INIMIGO DE TODOS OS TEMPOS?! 

ANTÔNIO CARLOS  PACIENCIA, FILHINHA, PARA 

SALVARME DA RUINA TIVE NECESSIDADE DE VENDER 
A TUA MÃO 
[SIC]. 

LEMOS, Renato (Org.). Uma história do Brasil através da 

caricatura: 18402001. RJ: Letras e expressões. 2001. 
 

A charge acima, de 1930, refere-se à 
a) Revolução de 1930, expressando a união de dois 

estados (Minas Gerais e Rio Grande do Sul) 
tradicionalmente opositores à política do 

“Cafécom-Leite”, durante a República Velha.  
b) Política dos Governadores, praticada pelos 

presidentes na República Velha, desde Campos 
Sales, numa conjuntura de grande valorização da 
cafeicultura. 

c) Aliança Liberal, frente à crise da política do 

“Cafécom-Leite”, quando Rio Grande do Sul e 
Paraíba formaram a candidatura oposicionista à 
sucessão de Washington Luiz, com o apoio de Minas 
Gerais. 

d) crise da República do “Café-com-Leite” quando a 
oposição a Washington Luis, formada por Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, derrotou os 
paulistas nas urnas. 

e) influência religiosa na política brasileira, num 
momento de ascensão econômica e política das 
oligarquias cafeicultoras ao final da Primeira 
República. 

 
27 - (UNIMONTES MG/2006)     
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LITERATURA DE CORDEL 
 

Pra havê paz no sertão 
E a gente pudê drumi 
Pelas festas vadia 
Sem nunca se atrapaiá 
è preciso Lampião 
Faze do seu bataião 
a Polícia Militá. 

 
Pra havê paz no sertão 
E as moças pude prosa 
E os rapaz pude casa 
E o povo pude se ri 
E os menino diverti 
è preciso uma inleição 
Pra faze de Lampião 
Governador do Brasil 

(In: ALENCAR< Francisco et al. História da Sociedade 
Brasileira, Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1981. p. 212) 

 
Com base na leitura do fragmento de texto e em seus 
conhecimentos históricos, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) o estado de abandono político, econômico e social, 

presente na vida dos sertanejos nordestinos, 

levouos a condenar os grupos do cangaço, tidos 
como responsáveis diretos pelo aumento da 
violência local 

b) a ineficiência da ação do governo no Nordeste, 
como promotor da ordem e da justiça, e as duras 
condições socioeconômicas possibilitaram a 
valorização da figura dos cangaceiros, notadamente 
Lampião, pela população sertaneja 

c) os cangaceiros, na verdade, eram os únicos 
defensores dos pobres contra a opressão dos 
latifundiários, sendo a imagem de bandoleiros e 
saqueadores uma criação dos proprietários rurais 

d) os bandos de cangaceiros surgiram no final do 
período colonial, em decorrência da grande seca de 

178082, e serviram de inspiração para os 
movimentos messiânicos de canudos e do 
Contestado 

 
28 - (UERJ/2006)     

 

(PEREIRA, R.F. Revista do estudante. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2002.) 

 
O ano de 1922 foi um marco na transformação da 
sociedade brasileira, durante o qual se assistiu a 
diversos movimentos de contestação da ordem, além 
das comemorações do Centenário da Independência. 
Caracterizam a década de 1920 os seguintes 
acontecimentos históricos: 
a) eclosão da Revolta da Vacina e crescimento da 

Aliança Liberal 
b) instalação da Semana de Arte Moderna e 

organização dos sindicatos corporativistas 
c) início da reforma urbana do Rio de Janeiro e 

instituição da Política dos Governadores 
d) rebelião tenentista do Forte de Copacabana e 

fundação do primeiro partido comunista brasileiro 
 
29 - (UEM PR/2006)     

"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. 

 
30 - (UFPI/2006)     

Responda à questão, sobre os primeiros 40 anos de 
República no Brasil, com base nas afirmativas abaixo. 

 
I. Como estratégia para a manutenção dos grupos 

oligárquicos no poder, foi adotada a chamada 
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“política dos governadores”, segundo a qual o 
Governo central apoiaria e sustentaria os grupos 
dominantes nos Estados, enquanto estes, em troca, 
dariam sustentação política ao Presidente da 
república. 

II. A urbanização constituiu-se em um fenômeno 
marcante no Brasil de 1890-1930. O Brasil passou, 
nesse período, de uma economia eminentemente 
agrária a um país predominantemente urbano, 
fundamentado em sólido processo de 
industrialização. 

III. O período referido foi marcado por movimentos 
sociais urbanos e rurais, dentre os quais podemos 
citar a “guerra do contestado”, “Canudos”, a 
“revolta da vacina” e as greves operárias em São 
Paulo, no início do século XX. 

IV. Na década de 1920, uma grande novidade na 
política nacional foram os levantes tenentistas. Os 
jovens oficiais pregavam a necessidade de restaurar 
as instituições republicanas, de lutar contra as 
oligarquias tradicionais e de dotar o Brasil de um 
Governo forte que tivesse o objetivo de educar o 
povo e de modificar as estruturas políticas e sociais 
do País. 

 
A análise das afirmativas permite concluir que: 
a) apenas I está correta. 
b) apenas I, III e IV estão corretas. 
c) apenas II e IV estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) todas estão corretas. 

 
31 - (UFTM MG/2007)     

Os desentendimentos começaram quando, de forma 
surpreendente, Washington Luís insistiu na candidatura 
de um paulista à sucessão. Como se isso não bastasse, 
fechou questão em torno do governador de São Paulo, 
Júlio Prestes. Até hoje, as razões da intransigência de 
Washington Luís são discutidas. (...) 
 
Seja como for, a atitude de Washington Luís empurrou 
mineiros e gaúchos para um acordo, reproduzindo até 
certo ponto o alinhamento de forças da campanha 
1909-1910. A articulação de uma candidatura de 
oposição partiu do governador de Minas (...) 

 
Em plena campanha eleitoral, estourou em outubro de 
1929 a crise mundial. Ela apanhou a cafeicultura em 
uma situação complicada. (...) 

(Boris Fausto, História do Brasil) 
 

A situação descrita no texto acabou por desencadear 
a) a Campanha Civilista, que defendia a candidatura 

de um civil contra o militar apoiado pelos 
cafeicultores paulistas. 

b) a eclosão do movimento tenentista, que pretendia 
acabar com o domínio das oligarquias, 
principalmente a cafeeira. 

c) a formação da Aliança Liberal, chapa de oposição 
que venceu a eleição presidencial e conduziu 
Getúlio Vargas ao poder. 

d) o fortalecimento da Política do Café com Leite, a fim 
de manter o governo sob controle dos cafeicultores 
diante da crise econômica. 

e) a Revolução de 1930, que pôs fim ao Estado 
oligárquico e levou o Brasil a uma nova organização 
política, econômica e social. 

 
32 - (UNIFESP SP/2007)     

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 européias e 

norte-americanas. 
 
33 - (FUVEST SP/2007)    

Em 1930, um golpe colocou Getúlio Vargas no poder. 
Esse ato foi justificado pelas acusações de que a 
posteriormente chamada “República Velha” estava 
“carcomida”. Nesse sentido, quais as críticas do grupo 
vitorioso com relação 
a) à predominância de São Paulo na federação? 
b) às práticas políticas imperantes nas eleições? 

 
34 - (UERJ/2007)    

 
O conjunto Trio de Ouro, formado por Dalva de Oliveira, 

Herivelto 
Martins e Nylo Chagas, participou de diversos filmes da 

Cinédia. 
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A passagem da década de 1920 para 1930 trouxe a 
afirmação de uma nova forma de expressão: o cinema. 
No Brasil, o sucesso das chanchadas da Cinédia refletiu 
o impacto de transformações sociais sobre a cultura. 
Indique duas mudanças, uma política e outra 
econômica, vivenciadas pela sociedade brasileira na 
década de 1930 e aponte uma razão que explique o 
sucesso das chanchadas entre os segmentos populares 
urbanos da época. 

 
35 - (UNIOESTE PR/2007)    

Alguns compositores populares expressaram, através 
das letras de suas músicas, posicionamentos sobre a 
situação vivida pelo Brasil em determinadas épocas. 
Leia os versos seguintes, da moda de viola Situação 
encrencada, composta em abril de 1930 por Cornélio 
Pires: “Tomara que chega logo/O tempo da inleição/ Pra 
ver se assim acaba/ Esse grande baruião (...) Acabou o 
movimento/ Até lá pra Noroeste/ Povo todo tão 
gritando/ A curpa é do Júlio Preste, ai/ Quase todo 
fazendeiro/ Andava de Chevrolet/ Já tão andando a 
cavalo/ Com a baixa do café/ Aqueles grande 
banqueiro/ Cheio da libra estrelina/ Encostou o carro de 
lado/ Por farta da gasolina, ai/ Por farta da gasolina/ 
(...) Valeime Nossa Senhora/ Tem dó desse pessoar/ Se o 
café não defender/ O povo vai passar mar (...) Mas 
depois da inleição/ Nós podemos ser feliz/ Deixar o 
Getúlio Varga/ No lugar do Washington Luis / Por todo 
lado que eu ando/ Os voto são todo iguar/ Pelo jeito que 
se fala/ Todo mundo é liberar, ai”. 
Sobre as questões e o período abordado, considere as 
seguintes afirmações: 

 
I. O autor faz referência às sucessivas quedas nos 

preços do café, pela elevada produção e pela forte 
concorrência no mercado internacional, ocorridas 
no final da década de 1920. 

II. A questão social era considerada “caso de polícia”, 
na medida em que os interesses dos cafeicultores 
eram equiparados aos interesses da nação. 

III. A chamada “política do café com leite” vinha 
revezando na Presidência do país a oligarquia 
paulista e a mineira, até que o então presidente 
Washington Luís insistiu na indicação do paulista 
Júlio Prestes em detrimento do mineiro Antônio 
Carlos, gerando um problema sucessório que levou 
à sua derrubada do poder. 

IV. Nas eleições realizadas, o processo sucessório foi 
tranqüilo, tendo Júlio Prestes ocupado o poder de 
1930 a 1945. 

 
Assinale a alternativa que enumera as afirmações 
corretas: 
a) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmações I , II e III estão corretas. 
e) Apenas as afirmações II e III e IV estão corretas. 

 

36 - (ESPM/2007)    
Num momento em que o Estado republicano 
oligárquico já apresentava sintomas de declínio o 
problema criado pela sucessão, até então dividida entre 
São Paulo e Minas Gerais, desencadeou o fim do regime. 

(Leonel Itaussu. História do Brasil) 
 

Considerando que as atuais circunstâncias do país exige 
de todos o sacrifício das suas comodidades e interesses, 
em favor da defesa da causa pública, resolveram os 
abaixo-assinados fundar um partido ao qual 
denominaram Partido Democrático, nome assaz 
significativo por inculcar o seu principal objetivo, de 
obter para o povo o livre exercício da soberania e da 
escolha de seus representantes. 

(“Manifesto à Nação”. In Edgar Carone. A Primeira República 
1889-1930) 

 
Os textos apresentam o cenário vivido pelo Brasil 
quando da disputa à sucessão do presidente 
Washington Luís. Quanto ao envolvimento do Partido 
Democrático nesta eleição, aponte a alternativa que 
demonstre qual era a composição do Partido 
Democrático (PD) e qual foi a sua posição na eleição: 
a) O PD era composto por membros da aristocracia 

cafeeira e apoiou a candidatura de Júlio Prestes. 
b) O PD era formado por dissidentes do Partido 

Republicano Paulista (PRP) e apoiou o candidato da 
Aliança Liberal. 

c) O PD era composto exclusivamente por membros 
da classe média e seguiu a atitude de Luís Carlos 
Prestes que se recusou a apoiar algum candidato. 

d) O PD surgiu como um movimento operário e seguiu 
as posições defendidas pelo Partido Comunista. 

e) O PD contava com intensa influência de militares e 
a exemplo dos tenentistas apoiou a candidatura de 
Júlio Prestes, candidato lançado pelo governo. 

 
37 - (UECE/2008)    

“A década de 1920 terminou presenciando uma das 
poucas campanhas eleitorais da Primeira República em 
que houve autêntica competição para o cargo da 
Presidência”. 

FONTE: CARVALHO, José Murilo. Marco Divisório. In 
Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, pp.89-126. 
 

Assinale a alternativa que contém os nomes dos dois 
candidatos que disputaram a Presidência da República, 
na ocasião. 
a) Washington Luis e Getúlio Vargas. 
b) Washington Luis e Júlio Prestes. 
c) Hermes da Fonseca e Getulio Vargas. 
d) Getúlio Vargas e Júlio Prestes. 

 
38 - (UFPEL RS/2008)    

Manifesto de Luís Carlos Prestes (maio/1930) : 
“[...] Mais uma vez os verdadeiros interesses populares 
foram sacrificados vilmente, mistificado todo o povo, 
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por uma campanha aparentemente democrática, mas 
que, no fundo, não era mais do que a luta entre os 
interesses contrários de duas correntes oligárquicas, 
apoiadas e estimuladas pelos dois grandes 
imperialismos que nos escravizam e aos quais os 
politiqueiros brasileiros entregam, de pés e mãos 
atados, toda a Nação. 
Fazendo tais afirmações, não posso, no entanto, deixar 
de reconhecer entre os elementos da Aliança Liberal 
grande número de revolucionários sinceros, com os 
quais creio poder continuar a contar na luta franca e 
decidida que ora proponho contra todos os opressores. 
[...] 
Contra as duas vigas mestres que sustentam 
economicamente os atuais oligarcas, precisam, pois, ser 
dirigidos os nossos golpes – a grande propriedade 
territorial e o imperialismo anglo-americano. Essas, as 
duas causas fundamentais da opressão política em que 
vivemos e das crises econômicas em que nos 
debatemos. 
[...] 
O governo dos coronéis, chefes políticos, donos da 
terra, só pode ser o que aí temos: opressão política e 
exploração não positiva”. 

In: TÁVORA, Juarez. Memórias: uma vida e muitas lutas. Rio 
de 

Janeiro: Ed. José Olímpio, 1973. 
 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é 
correto afirmar que o Manifesto se posiciona 
a) a favor de uma república comunista, nos moldes da 

soviética, e, para tanto, apóia a Aliança Liberal, que 
ganhou as eleições de 1930. 

b) contra a Aliança Liberal, por ela manter os 
privilégios oligárquicos associados ao imperialismo 
anglo-americano, defendendo a idéia de uma 
revolução popular no Brasil. 

c) contrário à Aliança Liberal, mantenedora da 
estrutura oligárquica de poder, ao defender, entre 
outros pontos, o “voto de cabresto” e o livre 
comércio externo. 

d) de forma neutra, uma vez que havia, na formação  
da Aliança Liberal, os Partidos Republicanos 
Paulista, Rio-grandense e Mineiro, representantes 
da política do “café-com-leite”. 

e) em prol da Aliança Liberal como meio para os 
trabalhadores urbanos e rurais chegarem ao poder, 
seguindo o modelo do comunismo pregado por 
Mao-Tsé-Tung, quando da realização da “Longa 
Marcha”. 

f) I.R. 
 
39 - (CEFET PR/2008)    

No Brasil, a primeira corrida presidencial disputada de 
fato foi conduzida por Rui Barbosa por ocasião das 
eleições presidenciais de 1910, em oposição à 
candidatura do marechal Hermes da Fonseca. Esse 
episódio ficou conhecido por Campanha: 
 

a) Queremista. 
b) dos Governadores. 
c) Civilista. 
d) “Águia de Haia”. 
e) “50 anos em 5”. 

 
40 - (UFMS/2009)     

Sobre acontecimentos que marcaram a vida política e 
cultural brasileira, na terceira década do século XX, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a(s) correta(s). 

 
01. Fundação, em 1922, do Partido Comunista 

Brasileiro, cujo conteúdo programático previa, 
entre outros aspectos, o reconhecimento 
diplomático da União Soviética, o combate ao 
imperialismo, a reforma agrária e a derrubada das 
oligarquias. 

02. Eclosão da chamada Revolução de 1930, que pôs 
fim à República Velha e que constituiu um 
movimento relacionado às rupturas políticas 
internas das grandes oligarquias e à insatisfação das 
camadas médias urbanas com as práticas políticas 
até então vigentes. 

04. Implantação do Estado Novo que, através de uma 
ditadura militar personificada na figura de Getúlio 
Vargas, eliminou definitivamente da cena política 
nacional a hegemonia das oligarquias cafeeiras de 
São Paulo e estancieiras do Rio Grande do Sul 

08. Emergência, em 1922, do movimento tenentista 
que, entre outras medidas, pregava a moralização 
da vida pública, através da implantação da ditadura 
do proletariado, o fim do latifúndio, através de uma 
reforma agrária radical, a defesa do capital nacional 
e a adoção do voto secreto. 

16. Ocorrência da Semana de Arte Moderna de 1922, 
evento que teve, entre seus expoentes, os 
escritores Mario de Andrade e Osvald de Andrade, 
a pintora Tarsila do Amaral e o compositor Heitor 
Villa-Lobos, os quais condenavam a simples 
ingestão de modismos estrangeiros, em detrimento 
de uma assimilação antropofágica das estéticas 
internacionais a serem mescladas aos elementos da 
cultura nacional, para originar uma arte vinculada à 
realidade brasileira. 

 
41 - (FMJ SP/2009)    

Leia as afirmativas a seguir. 
 

I. O período da República Velha no Brasil (1889-1930) 
foi marcado pela criação de um sistema chamado 
de “café–com-leite” em que representantes dos 
estados de São Paulo – o mais rico – e Minas Gerais 
– o mais populoso – se alternavam na presidência 
da república. 

II. As críticas e manifestações contra esse sistema se 
avolumaram na década de 1920, quando ocorreu 
uma série de tentativas de golpes de estado 
lideradas pela classe média urbana de São Paulo 
com a adesão dos altos oficiais do exército. 
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III. A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, lançou o 
mundo numa crise e afetou profundamente a 
economia brasileira pela brusca queda do preço do 
café no mercado internacional, atingindo a base 
financeira da República Velha. 

IV. Mais do que a transferência de poder político, a 
Revolução de 30 deu início à transição de um 
modelo econômico agro-exportador para outro, 
baseado na indústria. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas 

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

 
42 - (UFOP MG/2009)    

A “política de salvação”, adotada na República Velha, 
durante a Presidência de Hermes da Fonseca (1910-
1914), caracterizou-se: 

 
a) pela manutenção dos preços do café a partir da 

compra do produto pelo Governo Brasileiro. 
b) pelo processo de intervenções militares em vários 

estados brasileiros derrubando as oligarquias locais 
e estabelecendo a centralização política. 

c) pelo desenvolvimento da indústria de base a fim de 
reverter a crise do mercado interno desencadeada 
pelo crash da Bolsa de Nova Iorque. 

d) por sucessivas marchas, lideradas por mulheres das 
classes médias, com o objetivo de deter o avanço 
do comunismo no Brasil. 

 
43 - (PUC RJ/2011)    

“A proteção aos interesses dos operários deve ser 
completa. A conquista de oito horas de trabalho, o 
aperfeiçoamento e a ampliação das leis de férias, dos 
salários mínimos, a proteção das mulheres e dos 
menores, todo esse novo mundo moral que se levanta, 
nos nossos dias, em amparo do proletariado, deve ser 
contemplado pela nossa legislação, para que não se 
continue a ofender os brios morais dos nossos 
trabalhadores com a alegação de que o problema social 
no Brasil é um caso de polícia”. 

Manifesto de Lindolpho Collor, apresentado na 
Convenção da Aliança Liberal, em 1929. 

 
O Manifesto de Lindolpho Collor: 

 
I. Denuncia a repressão policial ao movimento dos 

trabalhadores, durante a Primeira República. 
II. Demonstra que as leis trabalhistas no Brasil, assim 

como a organização dos sindicatos, foram uma 
criação do Governo Vargas. 

III. Defende a ampliação da cidadania para os 
trabalhadores, através da instituição de leis 
sociais. 

IV. Explicita o atraso brasileiro em comparação ao 
dos países europeus e norte-americanos, onde já 
haviam sido implantadas as referidas leis 
trabalhistas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
d) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

 
44 - (UFAL/2011)    

A crise da oligarquia no Brasil, na década de 1920, 
refletiu as transformações que ocorriam na sociedade 
brasileira e que se manifestavam: 

 
a) no descontentamento dos militares, que exigiam 

maior participação no poder político da República 
e eram aliados dos pequenos proprietários de 
terra, e no crescimento urbano-industrial do país. 

b) no esgotamento da hegemonia da cafeicultura, na 
ascensão da classe média, no descontentamento 
da jovem oficialidade militar e das oligarquias 
menores com o predomínio dos latifundiários de 
Minas e São Paulo. 

c) na insatisfação política das oligarquias estaduais 
em vista das propostas de reforma agrária 
apresentadas pelos proprietários das grandes 
fazendas de café do Sul do pais, e no crescimento 
urbano-industrial. 

d) na introdução da mão de obra assalariada de 
migrantes estrangeiros em substituição ao 
trabalho escravo nas fazendas de café, na 
insatisfação política das oligarquias estaduais. 

e) na insatisfação política das oligarquias estaduais 
em vista das propostas de mudança nas políticas 
agrícolas apresentadas pelos proprietários das 
grandes fazendas de café do Sul do pais e no 
crescimento urbano-industrial. 

 
45 - (UECE/2011)    

Para muitos historiadores, entre os anos de 1920 e 
1930, o Brasil adentrou efetivamente na modernidade. 
No que tange a essa modernidade, analise as 
afirmações a seguir:  

 
I. Num país até então rural, a modernidade 

emergente apontava para novos tempos e novos 
hábitos, para mudanças rápidas e para um estilo 
de vida mais cosmopolita, apreciador da riqueza e 
do progresso.  

II. A modernidade representava para empresários, 
sanitaristas, artistas, militares e intelectuais uma 
intervenção maior do Estado como agente 
dinamizador das reformas econômicas e sociais.  



 

 
12 

www.historiaemfoco.com.br 

Crise da República Velha  

12 

III. Os símbolos da modernidade dos anos 1920-1930 
eram percebidos nos investimentos na vida rural, 
tendo o campo como espaço da modernidade.  

 
Está correto o que se afirma em  

 
a) I, II e III.  
b) II, apenas.  
c) I e II, apenas.  
d) III, apenas.  

 
46 - (UNIFOR CE/2013)    

O economista Celso Furtado, em seu livro Formação 
Econômica do Brasil, na última parte, analisa os efeitos 
da Grande Depressão de 1929 sobre a Economia 
Brasileira, particularmente em relação à produção de 
café e à industrialização. 
Dentre as afirmações de Furtado, podemos citar 

 
a) a Grande Depressão de 1929 que provocou a crise 

do setor cafeeiro e induziu a diversificação das 
exportações agrícolas. 

b) a Grande Depressão de 1929 que provocou a crise 
do setor cafeeiro e a mudança do eixo dinâmico 
da economia para a região nordeste. 

c) a Grande Depressão de 1929 que não atingiu o 
setor cafeeiro, pois este produzia para o mercado 
interno. 

d) a Grande depressão de 1929 que provocou a crise 
do setor cafeeiro e induziu, indiretamente, o 
crescimento da produção industrial para o 
mercado interno. 

e) a Grande depressão de 1929 que provocou a crise 
do setor cafeeiro e induziu, indiretamente, o 
crescimento da produção industrial para o 
mercado externo. 

 
47 - (PUC RJ/2012)    

A “crise dos anos 20” ou “crise da Primeira República” 
foi um período de críticas à ordem política e social 
vigente e de reflexões sobre a identidade nacional 
brasileira. Sobre as manifestações que expressaram a 
crise dos anos 20, NÃO É CORRETO afirmar que: 

 
a) o modernismo, ao tematizar a identidade nacional 

brasileira, valorizou a especificidade e 
singularidade da cultura brasileira. 

b) os militares, através da jovem oficialidade, 
manifestaram o seu descontentamento com os 
interesses particularistas das oligarquias 
estaduais. 

c) os operários se organizaram, através de sindicatos 
e partidos, para reivindicar a promulgação de leis 
trabalhistas. 

d) educadores propuseram novas práticas escolares, 
e higienistas investiram na criação de órgãos 
públicos para a promoção do saneamento e da 
saúde pública. 

e) os partidos políticos estaduais reivindicaram a 
extensão do voto às mulheres, aos jovens acima 
de 16 anos e aos analfabetos. 

 
48 - (PUC RJ/2012)    

“Até 1924 houve uma preocupação com a renovação 
estética. Modernizar significava incorporar o Brasil ao 
“concerto das nações cultas”, isto é, incorporar a parte 
ao todo universal, de forma imediata. Em 1924, houve 
um redirecionamento do Modernismo, com a 
publicação do Manifesto do Pau-Brasil, de Oswald de 
Andrade. Nesse momento, passou-se a exigir que o 
processo de modernização não fosse mais feito de 
forma imediata, pela simples adoção de linguagens 
artísticas modernas, mas que ele dependia da 
afirmação de traços nacionais da cultura brasileira.” 

 
(Eduardo Jardim. Entrevista. Revista de História da Biblioteca  

Nacional, ano 7, n. 77, fevereiro 2012, p. 38) 
 

A “crise dos anos 20” ou “crise da Primeira República” 
foi um período de críticas à ordem política e social 
vigente e de reflexões sobre a identidade nacional 
brasileira. O movimento artístico e literário 
modernista, no Brasil, foi uma das expressões da crise 
dos anos 20. 

 
a) Identifique uma proposta do modernismo 

brasileiro, justificando sua relação com a crise dos 
anos 20. 

b) Caracterize outro movimento que foi expressão 
da crise dos anos 20. 

 
49 - (ENEM/2009)    

Desgraçado processo que escamoteia as tradições 
saudáveis e repousantes. O ‘café’ de antigamente era 
uma pausa revigorante na alucinação da vida cotidiana. 
Alguém dirá que nem tudo era paz nos cafés de 
antanho, que havia muita briga e confusão neles. E daí? 
Não será por isso que lamento seu desaparecimento do 
Rio de Janeiro. Hoje, se houver desaforo, a gente o 
engole calado e humilhado. Já não se pode nem brigar. 
Não há clima nem espaço.  

ALENCAR, E. Os cafés do Rio. In: GOMES, D Antigos cafés do 
Rio 

 de Janeiro. Rio de Janeiro: Kosmos, 1989 (adaptado). 
 

O autor lamenta o desaparecimento dos antigos cafés 
pelo fato de estarem relacionados com 

 
a) a economia da República Velha, baseada 

essencialmente no cultivo do café. 
b) a ócio (“pausa revigorante”) associado ao 

escravismo que mantinha a lavoura cafeeira. 
c) a especulação imobiliária, que diminuiu o espaço 

disponível para esse tipo de estabelecimento. 
d) a aceleração da vida moderna, que tornou 

incompatíveis com o cotidiano tanto o hábito de 
“jogar conversa fora” quanto as brigas. 
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e) o aumento da violência urbana, já que as brigas, 
cada vez mais freqüentes, levaram os cidadãos a 
abandonarem os cafés do Rio de Janeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO:  

 
1) Gab: 53 
 
2) Gab: D 
 
3) Gab: D 
 
4) Gab: E 
 
5) Gab:A 
 
6) Gab: D 
 
7) Gab: B 
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8) Gab: D 
 
9) Gab: B 
 
10) Gab: FFVVFV 
 
11) Gab: VFFFV 
 
12) Gab: FVFVFF 
 
13) Gab: B 
 
14) Gab:  

A questão toma por base o primeiro decênio de vida 
republicana (1889–1899), ou seja, os três primeiros 
governos republicanos: Deodoro da Fonseca, Floriano 
Peixoto e Prudente de Morais. Nesse período, a 
desorganização política e econômica era notória e 
acabou criando um clima de profunda instabilidade, 
quando se enfrentavam, nas ruas do Rio de Janeiro, 
Deodoristas, Florianistas (jacobinos) e Morais, insuflou 
ainda mais o ânimo oposicionista. A ordenação política 
da República ocorreu com Campos Sales onde o acordo 
entre governo federal e estadual, através da chamada 
política dos governadores, e a política do café-com-leite, 
estabeleceu certa harmonia política fundada no 
fortalecimento dos regimes oligárquicos instalados e 
quase eternizados. Na verdade, a política dos 
governadores impedia a atuação institucional das 
oposições, e depois de duas décadas, a oposição ao 
governo apelará quase sempre para o caminho da 
sedição e das armas. 

 
15) Gab: E 
 
16) Gab:E 
 
17) Gab:  

a) À campanha presidencial que antecedeu a 
Revolução de 1930. Pontos do programa do 
candidato situacionista Júlio Prestes: realizações de 
caráter modernizador, civilizatório e desbravador 
do interior. Pontos do programa da Aliança Liberal: 
pacificação por meio da anistia e obtenção da 
“verdade eleitoral” (voto secreto e Justiça 
Eleitoral). 

b) Antes das eleições: reflexos da Crise de 29 na 
cafeicultura, enfraquecendo a oligarquia paulista 
mas, paradoxalmente, levando Washington Luís a 
apoiar um paulista como seu sucessor. Depois das 
eleições: fim da hegemonia política de São Paulo, 
queima dos excedentes do café e adoção de uma 
política voltada para a diversificação da economia. 

c) Compra e queima, pelo governo, dos excedentes do 
café, para reduzir a oferta do produto e recuperar 
seus preços. Em relação à classe trabalhadora 
urbana: concessão dos primeiros direitos 
trabalhistas; criação de dois ministérios (Trabalho, 

Indústria e Comércio; Educação e Saúde); e 
legalização dos sindicatos. 

 
18) Gab: A 
 
19) Gab: E 
 
20) Gab: E 
 
21) Gab: E 
 
22) Gab: E 
 
23) Gab:B 
 
24) Gab:A 
 
25) Gab: B 
 
26) Gab: C 
 
27) Gab: B 
 
28) Gab: D 
 
29) Gab: E 
 
30) Gab: B 
 
31) Gab: E 
 
32) Gab: A 
 
33) Gab: 

a) As oligarquias e os grupos dissidentes no 
movimento de 1930 criticavam, entre outros 
aspectos, o predomínio dos interesses do setor 
ligado à produção cafeeira, representado pela 
burguesia paulista tanto do ponto de vista político 
(política do café-com-leite), como do ponto de vista 
econômico (o Convênio de Taubaté de 1906, por 
exemplo), ou seja, do uso que a mesma fazia do 
Estado para a consecução de seus interesses. 

b) A República instaurou o sufrágio universal, 
alargando significativamente o número de 
eleitores. Todavia, tratava-se do sufrágio universal 
masculino, e o voto era aberto. Dado que a maioria 
da população era rural, esta, transformada em 
eleitores, tornou-se cativa dos grandes 
proprietários rurais que, por intermédio dos mais 
variados estratagemas – troca de favores, "voto de 
cabresto", uso das mais variadas formas de coação 
– faziam com que as eleições se transformassem 
em um "jogo de cartas marcadas", perpetuando no 
poder as oligarquias então dominantes. Para além 
desses aspectos, não havia no período uma justiça 
eleitoral, ficando a fiscalização dos procedimentos 
eleitorais e a diplomação de candidatos eleitos 
controladas pelos próprios interessados. 
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Por tais razões, os críticos da "República Velha" 
lutavam pelo que chamavam de "moralização dos 
costumes políticos", que envolvia, entre outros 
aspectos, a instituição do voto secreto e outras 
formas de controle dos processos eleitorais. Tais 
exigências se concretizaram com a aprovação da 
Constituição de 1934, que estabeleceu o voto 
secreto e o voto feminino, e criou uma justiça 
eleitoral. 

 
34) Gab: 

Uma dentre as mudanças políticas: 
  Revolução de 1930 
  fim da hegemonia política dos cafeicultores 

paulistas 
  alteração da política do Estado brasileiro em face 

dos sindicatos 
Uma dentre as mudanças econômicas: 
  implantação de uma política de desenvolvimento 

industrial 
  esgotamento do modelo de desenvolvimento 

primário-exportador 
  redefinição dos critérios norteadores da política de 

proteção ao café 
  maior peso das atividades econômicas voltadas 

para o mercado interno 
Uma dentre as razões: 
  Várias chanchadas retratavam, de forma simples e 

bem humorada, hábitos e maneiras de viver das 
populações rurais que estavam migrando para os 
centros urbanos e dando origem às crescentes 
camadas populares nas cidades.  

  As chanchadas apresentavam tipos populares 
recorrentemente caracterizados de forma positiva, 
sublinhando comportamentos e visões de mundo 
que exaltavam virtudes inatas do povo como a 
ingenuidade sábia, a generosidade e a capacidade 
de superação em face das adversidades. 

 
35) Gab: D 
 
36) Gab: B 
 
37) Gab: D 
 
38) Gab: B 
 
39) Gab: C 
 
40) Gab: 19 
 
41) Gab: C 
 
42) Gab: B 
 
43) Gab: C 
 
44) Gab: B 
 

45) Gab: C 
 
46) Gab: D 
 
47) Gab: E 
 
48) Gab: 

a) O modernismo brasileiro teve como característica 
principal a preocupação com a afirmação da 
especificidade e da singularidade cultural 
brasileira, assim compreendida como uma busca 
por uma identidade nacional. Essa perspectiva 
impregnou o ambiente político e intelectual da 
época, que se caracterizou pela demanda por um 
governo adequado à “realidade nacional”, assim 
como pela formulação de projetos para a 
reordenação social e a incorporação do “povo”. 
Nesses termos, a formulação modernista foi um 
paradigma, nos anos 20, para os projetos de 
transformação da sociedade e do Estado 
oligárquico. 

b) A crise dos anos 20 se expressou através dos 
projetos formulados por vários movimentos 
sociais, entre os quais: 
- o tenentismo, liderado por jovens oficiais do 
Exército descontentes com os interesses 
particularistas das oligarquias estaduais; 
- o movimento dos educadores, preocupado com 
a constituição de um sistema escolar brasileiro e 
com a formulação de novas práticas educacionais; 
- o movimento dos higienistas, que investiu na 
criação de órgãos públicos para a promoção do 
saneamento e da saúde pública; 
- o movimento operário, organizado através de 
sindicatos para a reivindicação da promulgação de 
leis de proteção ao trabalho. 

 
49) Gab: D 
 
  
 


