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TRANFORMAÇÕES E DECADÊNCIA DA 
REPÚBLICA VELHA 

9º ANO – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Lista 04 – Atividades 

 

01. A década de vinte iniciou-se marcada por tendências desagregadoras, que ocasionaram sucessivas 
crises. NÃO são identificadas como dificuldades do período: 
a) a Semana de Arte Moderna e a discussão dos artistas sobre a cultura e os problemas da sociedade 

brasileira na época. 
b) os pobres rurais, submetidos ao jugo dos coronéis, organizam movimentos contestatórios, 

sobretudo no sertão nordestino. 
c) os levantes tenentistas, que viam no exército o agente purificador do regime. 
d) o movimento operário que, apesar de violentamente reprimido, obteve, liderado pelos anarquistas, 

conquistas e organizou sindicatos e partidos. 
e) a questão social analisada em profundidade pelos governos da época, que a desvincularam dos 

crimes políticos, resolvendo a relação capital e trabalho. 
 
02. Um dia, os imigrantes aglomerados na amurada da proa chegavam à fedentina quente de um porto, num 

silêncio de mato e de febre amarela. Santos. - É aqui! Buenos Aires é aqui! - Tinham trocado o rótulo das 
bagagens, desciam em fila. Faziam suas necessidades nos trens dos animais onde iam. Jogavam-nos num 
pavilhão comum em São Paulo. - Buenos Aires é aqui! - Amontoados com trouxas, sanfonas e baús, num 
carro de bois, que pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas, chegavam uma tarde nas 
senzalas donde acabava de sair o braço escravo. Formavam militarmente nas madrugadas do terreiro 
homens e mulheres, ante feitores de espingarda ao ombro. Oswald de Andrade. Marco Zero II - Chão. Rio 
de Janeiro: Globo, 1991. Levando-se em consideração o texto de Oswald de Andrade e a pintura de Antonio 
Rocco reproduzida acima, relativos à imigração europeia para o Brasil, é correto afirmar que  
a) a visão da imigração presente na pintura é trágica e, no texto, otimista.  
b) a pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil.  
c) os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil.  
d) Antonio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirismo do imigrante.  
e) Oswald de Andrade mostra que a condição de vida do imigrante era melhor que a dos ex-escravos. 

 
03. A Revolução de 1930 seria inexplicável sem o jogo das forças estaduais e regionais em luta para 

reequacionarem sua posição e influência no âmbito do Estado Nacional. A ideia do Brasil Moderno — 
Octávio Ianni Podemos justificar o pensamento do autor porque: 
a) além do interesse em criar novas perspectivas capitalistas, havia, sem dúvida, a revolta dos 

estados periféricos contra o monopólio do poder de São Paulo e Minas Gerais sobre a nação.  
b) a Revolução de 1930 foi somente a expressão dos interesses das camadas médias, que se 

manifestavam por meio do Tenentismo.  
c) o Estado Oligárquico permanecia forte e homogêneo na composição das forças políticas em 1930.  
d) a crise de 1929 não teve relação com a eclosão revolucionária.  
e) a cisão das oligarquias não enfraqueceu as forças políticas no poder e não contribuiu para a queda 

de Washington Luís. 
 
04. São Paulo, 18 de agosto de 1929. Carlos [Drummond de Andrade], Achei graça e gozei com o seu entusiasmo 

pela candidatura Getúlio Vargas – João Pessoa. É. Mas veja como estamos... trocados. Esse entusiasmo 
devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. (...). Eu... eu contemplo numa 
torcida apenas simpática a candidatura Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas pra mim, 
presentemente, essa candidatura (única aceitável, está claro) fica manchada por essas pazes fragílimas de 
governistas mineiros, gaúchos, paraibanos (...), com democráticos paulistas (que pararam de atacar o 
Bernardes) e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a 
existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito: 
única aceitável. Mário [de Andrade] Renato Lemos. Bem traçadas linhas: a história do Brasil em cartas 
pessoais. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004, p. 305. Acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira 
República, a carta do paulista Mário de Andrade ao mineiro Carlos Drummond de Andrade revela  
a) a simpatia de Drummond pela candidatura Vargas e o desencanto de Mário de Andrade com as 

composições políticas sustentadas por Vargas.  
b) a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao gaúcho Getúlio Vargas, que se aliou à oligarquia 

cafeeira de São Paulo. 
c) a concordância entre Mário de Andrade e Drummond quanto ao caráter inovador de Vargas, que 

fez uma ampla aliança para derrotar a oligarquia mineira.  
d) a discordância entre Mário de Andrade e Drummond sobre a importância da aliança entre Vargas 

e o paulista Júlio Prestes nas eleições presidenciais.  
e) o otimismo de Mário de Andrade em relação a Getúlio Vargas, que se recusara a fazer alianças 

políticas para vencer as eleições. 


