
A impressão deste material não é obrigatória. 

DECADÊNCIA DA REPÚBLICA VELHA E 
REVOLUÇÃO DE 30 

9º ANO – HISTÓRIA – GUERRA 

 
Lista 05 – Atividades 

 

01. 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 e 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. 

 
02. “Façamos a revolução antes que o povo a faça.” A frase, atribuída ao governador de Minas Gerais 

Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos 
interesses: 
a) da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café. 
b) do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização. 
c) das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. 
d) dos partidos de direita fascista, no intuito de estabelecer um Estado forte. 
e) da burguesia industrial, na busca de uma política de livre iniciativa. 

 
03. “O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do país. A partir dessa data, houve aceleração das 

mudanças sociais e políticas, a história começou a andar mais rápido. No campo que aqui nos 
interessa, a mudança mais espetacular verificou-se no avanço dos direitos sociais. […] Os direitos 
políticos tiveram evolução mais complexa. O país entrou em fase de instabilidade, alternando-se 
ditaduras e regimes democráticos.” 

 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
 

Como o texto indica, o ano de 1930 representa uma profunda mudança na história do Brasil. Foi também 
um ano de instabilidade política, com a não aceitação do resultado das eleições e a realização da tomada 
do poder com a Revolução de 1930. É comumente considerado como estopim dessa dita revolução: 
a) a deposição de Getúlio Vargas do governo do Rio Grande do Sul. 
b) o assassinato de João Pessoa em Recife, supostamente a mando de Washington Luís. 
c) a ruptura de Washington Luís com a Política do Café com Leite. 
d) o decreto que colocou na ilegalidade política o gaúcho Borges de Medeiros. 
e) o assassinato de Júlio Prestes em Recife, supostamente a mando de Washington Luís. 

 
04. Assim, enquanto Prestes aderia ao comunismo - mostrando, ao mesmo tempo, que a vitória de Getúlio 

Vargas significaria a mera substituição de uns grupos oligárquicos por outros no poder, (...) os 
"tenentes se deixavam envolver pela campanha da Aliança Liberal...”. 

 

(Prestes, Anita Leocádia. "Uma epopeia brasileira - a Coluna Prestes", Editora Moderna, 1995, pág. 103) 
 

Interpretando o texto e com ajuda de seus conhecimentos históricos, assinale a única alternativa 
correta: 
a) Luiz Carlos Prestes, principal líder da "Coluna Prestes", pretendia derrubar o governo opressivo de 

Epitácio Pessoa. 
b) a Aliança Liberal defendia a candidatura de Júlio Prestes, que governava São Paulo. 
c) os Tenentes, expressão do movimento político do "Tenentismo", representavam a ideologia 

socialista e revolucionária. 
d) os grupos oligárquicos substituídos representavam principalmente a cafeicultura. 
e) A "Coluna Prestes" nunca foi completamente derrotada pelos legalistas, porque fazia a "guerra de 

posições", enquanto aqueles faziam a "guerra de movimento". 


