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CRISE DO SEGUNDO REINADO E 
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

2º ANO – HISTÓRIA - MACEDO 

 
 

LISTA 04 
 

 
Prezad@s alun@s,  
 
 Como forma de fixar e aprofundar o que vimos sobre a crise do Segundo Reinado e o processo de proclamação da República, 
proponho as seguintes questões para vocês. 
 
 Preparados?  

Um abraço (de longe) a tod@s, 
 

Prof. Macedo 
Paixão por História =D 

 
P.S: Sdds   

 
IV ATIVIDADE COMPLEMENTAR – 2º ANO – HISTÓRIA DO BRASIL 

QUESTÃO 1 

(PUCCamp) Anda esquecido um forte romance, “Dona Guidinha do Poço”, de Manuel de Oliveira Paiva (1861-1892). O autor, jornalista 

cearense e combativo republicano, aluno que foi de Benjamin Constant na Escola Militar da Praia Vermelha, morreu cedo e seu romance 

teve um destino ingrato: publicados apenas seus primeiros capítulos numa revista do século XIX, só alcançou edição completa em livro 

em meados do século XX – já completamente desgarrado do Naturalismo que tão bem representou. Seu interesse hoje está, a meu ver, 

na singularidade da fazendeira Dona Guidinha, mulher de poder e empoderada, dona de personalidade acachapante e protagonista 

da história política de sua região cearense, qualidades que assumiu com radical coerência até o fim. 

(Valdércio Coimbra, inédito) 
 
  A Escola Militar da Praia Vermelha foi um importante centro de difusão do republicanismo, ainda sob o regime monarquista, 
dada a influência de Benjamin Constant. Muitos alunos se converteram ao positivismo, doutrina filosófica importante no século XIX, 

caracterizada pela 
 
a) proposta de um governo central forte e pela defesa do ensino católico como forma de educar o cidadão. 
b) valorização do conhecimento científico e técnico como forma de administração do Estado e pela fé na razão e na ciência como guias 
da humanidade. 
c) crença na inevitabilidade da Revolução socialista e pelo culto dos rituais pagãos das forças da natureza como expressão de Deus. 
d) defesa dos militares como classe dirigente do Estado e pelo uso da especulação metafísica para ampliar o conhecimento. 
e) aliança entre Igreja e Estado no governo da sociedade, e pela união de todos os países civilizados em um único império para 
governar os povos atrasados. 
 
QUESTÃO 2 

 
(Faculdade Guanambi) Em 1889, mudou-se a forma de governo do Brasil. Essa mudança deveu-se mais às contradições vividas pelo 
governo do Império do que a um trabalho consciente dos apoiadores do regime republicano. 
 
  Com base na afirmação e nos conhecimentos sobre a crise do Império brasileiro e a implantação da República, é correto 
afirmar: 
 
01. A participação das elites produtoras no movimento republicano deveu-se ao seu objetivo de direcionar a economia no sentido da 
industrialização. 
02. A presença maciça da população brasileira nas manifestações a favor da República foi fundamental para o processo de implantação 
do regime republicano. 
03. A proclamação da República representou a necessidade do setor agrário cafeicultor paulista de substituir velhas instituições por 
outras mais modernas e dinâmicas, controlando o poder político. 
04. A aliança entre as forças militares republicanas e os altos representantes da Igreja Católica resultou na união da Igreja e do Estado, 
situação que se manteve até a Revolução de 1930. 
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05. A abolição do tráfico negreiro provocou o rompimento da Inglaterra com o governo imperial devido aos prejuízos britânicos, que 

controlavam o comércio de escravos, passando os ingleses a patrocinar o movimento republicano. 

QUESTÃO 3 

(FAMERP) “Campos achava grande prazer na viagem que íamos fazendo em trem de ferro. Eu confessava-lhe que tivera maior gosto 
quando ali ia em caleças tiradas a burros, porque ia vendo, ao longe, cá embaixo, aparecer a pouco e pouco o mar e a cidade. O trem 
leva a gente de corrida, de afogadilho, desesperado, até à própria estação de Petrópolis. Campos continuou a dizer todo o bem que 
achava no trem de ferro. Só o tempo que a gente poupa! Falei do progresso, ele também, e chegamos satisfeitos à cidade da serra.” 

 
(Machado de Assis. Memorial de Aires, 1988. Adaptado.) 

 
  A trama do romance, publicado em primeira edição em 1908, transcorre na sociedade carioca do ano de 1888. O excerto 
reproduz o diálogo de dois amigos, referindo-se à 
 
a) tendência do governo imperial de evitar os relacionamentos da sociedade brasileira com as novidades europeias. 
b) incompatibilidade das tecnologias importadas com uma sociedade sustentada pelo trabalho escravo. 
c) questão das mudanças de costumes sociais provocadas por processos de modernização histórica. 
d) consciência do atraso histórico do Império no quadro das repúblicas democráticas da América. 
e) imitação pela sociedade da Corte dos comportamentos antieconômicos das elites europeias. 
 
QUESTÃO 4 
 
(FUVEST) No Brasil, do mesmo modo que em muitos outros países latino-americanos, as décadas de 1870 e 1880 foram um período de 
reforma e de compromisso com as mudanças. De maneira geral, podemos dizer que tal movimento foi uma reação às novas realidades 
econômicas e sociais resultantes do desenvolvimento capitalista não só como fenômeno mundial, mas também em suas manifestações 
especificamente brasileiras. 
 

Emília Viotti da Costa, “Brasil: a era da reforma, 1870-1889”. In: Leslie Bethell, História da América Latina, v.5. São Paulo: Edusp, 2002. Adaptado. 

 
A respeito das mudanças ocorridas na última década do Império do Brasil, cabe destacar a reforma 
 
a) eleitoral, que, ao instituir o voto direto para os cargos eletivos do Império, ao mesmo tempo em que proibiu o voto dos analfabetos, 
reduziu notavelmente a participação eleitoral dos setores populares. 
b) religiosa, com a adoção do ultramontanismo como política oficial para as relações entre o Estado brasileiro e o poder papal, o que 
permitiu ao Império ganhar suporte internacional. 
c) fiscal, com a incorporação integral das demandas federativas do movimento republicano por meio da revisão dos critérios de 
tributação provincial e municipal. 
d) burocrática, que rompeu as relações de patronato empregadas para a composição da administração imperial, com a adoção de um 
sistema unificado de concursos para preenchimento de cargos públicos. 
e) militar, que abriu espaço para que o alto-comando do Exército, vitorioso na Guerra do Paraguai, assumisse um maior protagonismo 
na gestão dos negócios internos do Império. 
 
QUESTÃO 5  
 
(PUCCamp) É interessante notar como, em Machado de Assis, se aliavam e se irmanavam a superioridade de espírito, a maior liberdade 
interior e um marcado convencionalismo. Dois termos que se repelem, pensador e burocrata, são os que melhor o exprimem. Entre 
Memórias póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, a vida nacional passara pelas profundas modificações da Abolição e da 
República. 

− Que pensa de tudo isso Machado de Assis? indagava Eça de Queirós. 
À queda da Monarquia, disse Machado no seu gabinete de burocrata, diante da conveniência de tirar da parede o retrato do 

imperador: 
− Entrou aqui por uma portaria, só sairá por outra portaria. 
Era o que tinha a dizer aos republicanos, atônitos com esse acatamento ao ato de um regime findo. 

 

(Adaptado de: PEREIRA, Lúcia Miguel. Machado de Assis. 6. ed. rev., Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1988, p. 208) 

 
 
  O republicanismo no Brasil, sobretudo a linha defendida pelos militares, sofreu forte influência do positivismo – forma de 
pensamento característico do século XIX −, filosofia de Auguste Comte. Os republicanos positivistas 

 
a) pretendiam chegar ao regime republicano por meio de mudanças decorrentes de movimentos de luta entre os monarquistas e os 
positivistas. 
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b) concebiam o Estado como uma entidade voltada ao aprimoramento positivo da sociedade, independentemente do regime de 
governo. 
c) consideravam que só seria possível a criação de uma sociedade igualitária através do republicanismo e de “reformas positivas do 
trabalho”. 
d) defendiam que a monarquia seria superada pelo “estágio positivo da história da humanidade”, representado de modo especial pela 
república. 
e) acreditavam que a queda da monarquia ocorreria por meio de uma “revolução baseada nos princípios do positivismo e do 
republicanismo”. 
 
QUESTÃO 6 
 
(UEPB) Assinale a alternativa que contém uma ou mais causas que NÃO contribuíram para o processo que pôs fim ao Império 
brasileiro.  
 
a) Movimento abolicionista, mentalidade positivista, lançamento do Manifesto Republicano; 
b) Movimento Republicano, atritos do governo imperial com a Igreja, luta contra a monarquia; 
c) Insatisfações do Exército, formação de partidos republicanos, trabalho assalariado; 
d) Abolição da escravidão, conflitos inter-oligárquicos, aliança entre Exército e cafeicultores; 
e) Aliança do Exército com o Imperador, processo de imigração, pensamento liberal. 
 
QUESTÃO 7 
 
(UFPI) Assinale a alternativa correta sobre as ideologias políticas que inspiraram os grupos que defenderam o fim da monarquia e a 
implantação da república no Brasil.  
 
a) O Positivismo atraiu fortemente vários grupos militares, que defendiam a necessidade de um poder executivo forte.  
b) Os vários grupos envolvidos não aderiram a nenhuma ideologia em particular, pois suas ações eram motivadas apenas por 
interesses econômicos. 
c) Os grandes fazendeiros de café, particularmente os de São Paulo, opunham-se à ideologia liberal, bem como ao federalismo e à 
autonomia das províncias. 
d) O chamado jacobinismo, em virtude da inspiração na Revolução Francesa, foi a ideologia básica de todos os grupos republicanos, 
que defendiam uma real democratização do país. 
e) A proposta dos setores médios urbanos, como o de professores e jornalistas, era a de um republicanismo conservador, capaz de 
manter intocada a rígida hierarquia social brasileira. 
 
QUESTÃO 8 
 
(ENEM) Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi 
vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu 
provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se, em pouco tempo, 
em proeminente advogado da causa abolicionista. 
 

AZEVEDO, E. O Orfeu de carapinha. In: Revista de História. Ano 1, n.3. Rio de Janeiro:  Biblioteca Nacional, jan. 2004 (adaptado). 

 
  A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do séc. XIX foi resultado de importantes lutas sociais 
condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a 
 
a)  impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. 
b) extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do Direito como canal de luta pela liberdade. 
c) rigidez de uma sociedade, assentada na escravidão, que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. 
d) possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites dominantes, a um mestiço filho de pai português. 
e)  troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara o direito advocatício ao mesmo. 
 
QUESTÃO 9 
 
(ENEM) A dependência regional maior ou menor da mão de obra escrava teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da 
extinção da escravatura. Mas a possibilidade e a habilidade de lograr uma solução alternativa - caso típico de São Paulo - 
desempenharam, ao mesmo tempo, papel relevante.  
 

FAUSTO, B.  História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2000.  
 

A crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra, que resultou  
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a) na constituição de um mercado interno de mão de obra livre, constituído pelos libertos, uma vez que a maioria dos imigrantes se 
rebelou contra a superexploração do trabalho. 
b) no confronto entre a aristocracia tradicional, que defendia a escravidão e os privilégios políticos, e os cafeicultores, que lutavam 
pela modernização econômica com a adoção do trabalho livre. 
c) no "branqueamento" da população, para afastar o predomínio das raças consideradas inferiores e concretizar a ideia do Brasil 
como modelo de civilização dos trópicos. 
d) no tráfico interprovincial dos escravos das áreas decadentes do Nordeste para o Vale do Paraíba, para a garantia da rentabilidade 
do café. 
e) na adoção de formas disfarçadas de trabalho compulsório com emprego dos libertos nos cafezais paulistas, uma vez que os 
imigrantes foram trabalhar em outras regiões do país. 
 
QUESTÃO 10 
 
(ENEM) É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário 
Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, 
que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada 
em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930.  
 

MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática e científica no final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007 (adaptado). 

 
O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a Proclamação da República no Brasil teve, na 

Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão 
negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de 
 

a) valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. 

b) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia. 

c) criticar a política educacional adotada durante a República Velha. 

d) legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. 

e) destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação. 

 

  


