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Prof. Rodrigo 

 
Gabarito 

 
01. Foi uma crise caracterizada pelos especuladores financeiros e pelas empresas-fantasmas, após as medidas 

econômicas de expansão do crédito tomadas por Rui Barbosa. É  muito  importante  que  o  aluno  entenda  

que  o  Encilhamento  é  uma consequência da política econômica de Rui Barbosa, e não as medidas 
econômicas em si. 

 
02. O aluno pode citar três destas características: estabeleceu-se uma República Federativa presidencialista; os 

estados passaram a gozar de certa autonomia, com suas próprias constituições, desde que es-tas não 
fossem contrárias à Constituição Federal; divisão do poder em três: Executivo, Legislativo e Judiciário; o 

presidente deveria ser eleito de forma direta e o seu mandato seria de quatro anos; voto direto  e  
universal,  independentemente  de  renda,  para  cidadãos  maiores  de  21  anos  (excetuando-se  as  
mulheres,  os  mendigos,  os  soldados de baixa patente, os religiosos das ordens monásticas e os 
analfabetos); voto aberto; liberdade de imprensa e igualdade de to-dos perante a lei; institucionalização do 
casamento e registro civil; os cemitérios passaram a ser de responsabilidade dos municípios; extinção da 
pena de morte; Igreja e Estado separados – não havia mais  uma  religião  oficial  no  país;  naturalização  
dos  imigrantes  –  todos os imigrantes que viviam no país tornar-se-iam brasileiros e, caso tivessem 

interesse em manter a sua nacionalidade, teriam que manifestar também o desejo em não se mudar do 
país 

 
03. O aluno deve descrever o processo, considerando o voto não secreto,  a  pouca  participação  popular  e  as  

eleições  fraudulentas.  Espera-se, também, que ele contemple em sua resposta que os eleitores levavam  
as  cédulas  preenchidas  para  os  locais  de  votação.  É  interessante,  nesse  momento,  comparar  as  
eleições  da  República  Oligárquica  com  as  eleições  atuais.  É  muito  importante  que  o  aluno  perceba 

as mudanças eleitorais pelas quais o país passou e o papel de destaque do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 

 
04. Para  a  correção  desta  questão,  sugere-se  reproduzir  no  quadro  o  esquema da Política dos 

Governadores presente no capítulo, para que  o  aluno  tenha  mais  uma  vez  a  oportunidade  de  
entender  o  funcionamento dessa política e de perceber que todos os envolvidos eram importantes para a 

manutenção do poder da elite rural. Havia uma relação de troca de favores entre o presidente da República 
e o governador de Estado. Esses favores só se concretizariam caso o candidato do presidente da República 
ganhasse, e, para esse propósito, era essencial a figura do coronel, que fazia o elo entre os interesses da 
elite e os votos dos eleitores. 

 
05. Espera-se que a resposta do aluno trate da definição de coronel, da sua posição na Política dos 

Governadores, da prática da compra de votos em troca de favores e, consequentemente, do chamado voto 

de cabresto.  
 
06. A  resposta  ideal  deve  contemplar  os  seguintes  pontos:  não  havia  ainda  órgãos  e  instrumentos  de  

fiscalização  eficientes;  o  nível  de  participação e interesse popular nas eleições era baixo; o controle que 
os coronéis exerciam sobre as populações locais, por meio de trocas  de  favores  ou  coerção,  estabelecia  
uma  lealdade  mais  importante para a época que o exercício democrático; a Política dos Governadores, 
que garantia a base política do presidente eleito, dependia da garantia de que o voto não contrariasse os 

acordos entre o presidente e os governadores e coronéis, o que se dava por meio das fraudes. 
 


