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TRANFORMAÇÕES E DECADÊNCIA DA 
REPÚBLICA VELHA 

9º ANO – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
01. E 

A década de 1920 foi marcada por contestação cultural, como a Semana de Arte Moderna, social, 
como o Cangaço (que tem como símbolo principal a figura de Lampião); política, como o Movimento 
Tenentista (responsável, entre outras, pela Revolta do Forte de Copacabana e pela Coluna Prestes) e 
as lutas operárias encabeçadas por lideranças anarquistas. São corretas, portanto, as alternativas a, 
b, c e d, estando apenas a alternativa e em discordância com o enunciado. Isso se explica porque a 
questão social, naquele momento, não tinha significado relevante, uma vez que o regime estava ligado 
apenas aos interesses das oligarquias dirigentes (como, por exemplo, a do café) 

 
02. C 

O texto de Oswald de Andrade procura através de linguagem diferente descrever as dificuldades 
encontradas pelos imigrantes europeus na sua chegada ao Brasil no início do século XX. Estes grupos 
saiam de países que passavam por crises e guerras e aportavam em uma terra desconhecida com 
costumes diferentes marcada por quatro séculos de escravidão. 

 
03. A 

O texto do sociólogo Octávio Ianni faz referência às oligarquias dissidentes que representavam os 
grupos estaduais alijados do comando do governo federal durante a República Velha. Foram essas 
oligarquias, articuladas com os tenentes, que comandavam o movimento armado de 1930, que depôs 
o presidente Washington Luís e deu cabo da hegemonia política do Partido Republicano Paulista (PRP). 

 
04. A 

A carta de Mário de Andrade para Carlos Drummond de Andrade refere-se a um momento político 
importante da Republica Velha, a campanha eleitoral para presidente em 1930. Está campanha 
representou a dissolução da “política do café com leite”, já que São Paulo lançou a candidatura de 
Júlio Prestes com apoio do Presidente Washington Luís, enquanto Minas Gerais e outras oligarquias 
lançaram a de Getulio Vargas. Mário de Andrade mostra a sua preocupação de grupos de posições 
políticas inconstantes em torno da candidatura de Vargas, diferente de Drummond, que mesmo assim 
apostava na chapa como sendo o melhor caminho para o país. 


