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QUESTÃO 01 
 

A Proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, levando à formação de 

um Governo Provisório, que lançou as bases para uma nova Constituinte e uma nova 
Constituição. A nova Constituição brasileira foi promulgada em 1891 e implantou grandes 
mudanças no Brasil. A respeito dessa Constituição, marque a afirmação FALSA: 

a) implantou o federalismo no Brasil, um sistema político que concedia certo grau de autonomia 

para os estados em relação à União. 

b) implantou o sufrágio universal masculino para todos os homens maiores de 21 anos, 
alfabetizados e que não fossem mendigos ou soldados rasos. 

c) o presidente foi determinado como o chefe do Executivo, e a escolha do presidente ocorreria 

a partir de eleições diretas para um mandato de quatro anos. 

d) a Constituição estipulava a realização de eleições diretas para a escolha de um novo 
presidente em 1891. 

e) a comissão que redigiu a Constituição fazia parte da Assembleia Constituinte e, ao todo, cinco 

pessoas foram nomeadas para redigir o documento, que foi revisado por Rui Barbosa e aprovado 
pelos parlamentares brasileiros. 

 

QUESTÃO 02 
 

Os primeiros anos da república brasileira, e a República da Espada em particular, foram anos 
de adaptação e, portanto, marcados por muitas crises. Uma dessas crises ficou conhecida como 

Encilhamento. A respeito do Encilhamento, encontre a alternativa correta: 

a) o Encilhamento foi uma crise política que marcou a disputa de Deodoro da Fonseca e Rui 
Barbosa, com o presidente brasileiro tentando utilizar de seu cargo para destituir Rui Barbosa 

de sua função a todo custo. 

b) o Encilhamento foi uma rebelião que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando tropas 
monarquistas rebelaram-se e iniciaram uma luta contra as forças federalistas leais ao governo. 

c) o Encilhamento foi uma forte crise econômica que atingiu o Brasil como fruto da desastrada 

política econômica praticada por Rui Barbosa e gerou desvalorização da moeda e crescimento 
da inflação. 

d) os efeitos do Encilhamento só foram contidos durante a gestão de Epitácio Pessoa (1919-

1922). 

e) o Encilhamento foi a tentativa de golpe realizada por Deodoro da Fonseca em novembro de 
1891. 
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QUESTÃO 03 

 
Sobre a Revolta da Armada (1893-1894), selecione a alternativa correta: 

a) foi motivada pela insatisfação do exército com a violenta repressão do governo ao Arraial de 

Canudos, no sertão baiano. 

b) foi resultado da insatisfação da marinha, reduto de monarquistas, com o governo do Marechal 
Floriano Peixoto. 

c) foi uma rebelião dos membros da marinha brasileira contra os castigos físicos dedicados, 

principalmente, aos soldados rasos. 

d) foi uma revolta popular que alcançou o exército por causa das arbitrariedades cometidas pelo 
governo no projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro. 

e) foi um conflito travado no Rio Grande do Sul entre as duas forças que disputavam o poder 

daquele estado. 

 
 


