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REPÚBLICA DA ESPADA E GOVERNO 
PRUDENTE DE MORAIS  

2º ANO – HISTÓRIA - MACEDO 

 

LISTA 05 

 

QUESTÃO 1 (USS) 

A própria forma pela qual em geral nos referimos aos eventos ocorridos em 15 de novembro de 1889 - a 
“Proclamação da República” – já incorpora alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, a de que ocorreu uma 
“proclamação”. Mas o que é “proclamar”? É apenas anunciar publicamente algo - no caso, que a Monarquia fora 
substituída pela República. Logo surgem outras concepções, como a de que a República no Brasil teria sido algo inevitável, 
uma etapa necessária da “evolução” da sociedade brasileira. Mais ainda, podemos imaginar que o fácil sucesso do golpe 
de Estado - que, tecnicamente, foi o que aconteceu no 15 de novembro - seria resultado de um consenso nacional, e que 

os militares, os principais protagonistas do movimento, teriam atuado de forma coesa.  

Adaptado de cpdoc.fgv.br  

A denominação consagrada sobre o 15 de novembro de 1889 no Brasil esconde a seguinte característica do 
movimento republicano:  

A) unanimidade política  
B) engajamento popular  
C) pluralidade ideológica  
D) semelhança programática  

QUESTÃO 2 (UNIFOR)  

Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, nasceu em Quixeramobim (CE) em 13 de 
março de 1830. Liderou uma comunidade agrícola criada à imagem da “Utopia” de Thomas Morus. Segundo visitantes 
na época, última década de século XIX, não havia ricos nem pobres, a terra pertencia a todos, não havia fome nem miséria, 
nem ladrões nem polícia, não havia dinheiro, as portas das casas não tinham fechaduras, não havia bordéis, nem bebidas 
alcoólicas, todos viviam felizes em uma vida de irmandade. A comunidade de Canudos, à margem do Rio Vaza-Barris, 
chegou a contar com cerca de 25.000 habitantes. Conselheiro liderava um povo religioso, que enfrentava uma crise 
econômica muito profunda no Nordeste, além de secas periódicas, como a fatídica de 1877.  

 
Avalie as proposições a seguir sobre Canudos e as dificuldades de sobrevivência do homem nordestino em condições 
adversas.  

 
I - A vida comunitária e produtiva no interior do Nordeste preocupou profundamente as lideranças políticas nordestinas, 
que se sentiram ameaçadas devido sua economia agrícola latifundiária que necessitava de mão de obra. 
II - Depois de duas expedições estaduais derrotadas, o governo republicano enviou tropas federais, que também foram 
derrotadas. Somente a quarta expedição destruiu o Arraial de Canudos, massacrando a população.  
III - O escritor e jornalista Euclides da Cunha narrou a experiência de Canudos, em seu famoso livro “Os Sertões”, no qual 
descreve o sertanejo com os preconceitos da ciência da época, mas, ao mesmo tempo, como um homem forte. 
IV - Antônio Conselheiro era acusado, pelas lideranças políticas regionais e nacionais, de querer fundar uma República 
Democrática e subverter a ordem pública.  
V - Os homens e as mulheres de Canudos resistiram através de uma guerrilha improvisada e armamentos rústicos e 
conseguiram sair do Arraial de Canudos junto com Antônio Conselheiro, estabelecendo-se na localidade do Caldeirão, 
próximo a Juazeiro do Norte.  
 
É correto apenas o que se afirma em 
 
A) I, II e V 
B) I, II e III 
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C) III, IV e V 
D) II, III e IV 
E) I, IV e V 

QUESTÃO 3 – (CESMAC)  

A Constituição de 1891, que delineou o sistema republicano adotado no Brasil, foi o resultado do debate entre diferentes 
tendências de projetos republicanos.  

 
Seus principais traços eram de natureza:  
 
A) a liberal, federativa e presidencialista, inspirado no modelo estadunidense; 
B) positivista, impondo uma ditadura para manter a ordem e levar ao progresso; 
C) centralizadora, em oposição à autonomia das províncias no período imperial; 
D) democrática, criando um sistema que impedia a formação de oligarquias; 
E) socialista, para conciliar os diferentes projetos republicanos em disputa;  

 
QUESTÃO 4 (UNIT-AL)  
 
A desagregação da ordem monárquica brasileira ocorreu a partir dos anos de 70 do século XIX, vindo a culminar com o 
movimento republicano.  

 
Sobre esse período, é correto afirmar:  

 
A) A Proclamação da República foi um ato que expressou a necessidade de certos setores da sociedade de substituir as 

antigas instituições por novas, mais dinâmicas e modernas.  
B) As elites produtoras participaram ativamente do golpe republicano porque desejavam direcionar a economia brasileira 

no sentido da industrialização.  
C) A aliança entre a Igreja Católica e o novo Estado Republicano garantiu a manutenção da união entre as duas 

instituições e do regime do Padroado.  
D) A priorização dada pelo governo imperial aos setores canavieiro e minerador, no sentido de investimento de recursos, 

provocou o afastamento da elite cafeeira, que se uniu aos grupos republicanos.  
E) A impossibilidade legal da utilização simultânea da mão de obra escrava e de imigrantes no meio rural, nas grandes 

propriedades rurais, prejudicou a produção e restringiu a população imigrante às áreas urbanas e ao trabalho fabril.  
 

QUESTÃO 5 (MACKENZIE)  
 

Cabo de enxada engrossa as mãos - o laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e lápis são ferramentas muito 
delicadas. A lida é outra: labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais(...) Ler o que ̂? Escrever o quê? Mas agora é 
preciso: a eleição vem aí e o alistamento rende a estima do patrão, a gente vira pessoa. 

 
PALMÉRIO, Mário. Vila dos Confins. Rio de Janeiro: José Olympio Ed., 1989.  

 
De acordo com a leitura do texto acima, considere as assertivas a seguir a respeito dos aspectos da República Velha no 
Brasil.  

 
I. O predomínio oligárquico, baseado na troca de favores entre as diversas instâncias do poder, visava, 

sobretudo, combater os focos de tensão social e oposição política, representados nas diversas formas de 
organização dos trabalhadores rurais nesse momento. 

II. A campanha eleitoral, empreendida pelos chefes políticos locais, pretendia atingir, principalmente, os 
trabalhadores urbanos já alfabetizados e menos embrutecidos pela “labuta pesada”, uma vez que os da zona 
rural, intimidados pela violência física, acabavam por votar de acordo com a vontade dos “coronéis”.  

III. A transformação operada no trabalhador rural, na época das eleições, representava a marca de um sistema 
político baseado na força dos chefes locais sobre seus subordinados, impondo-lhes seus candidatos e 
dispensando-os, somente nessa ocasião, dos trabalhos que “engrossavam as mãos”. 

 
Assinale a assertiva correta.  
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A) Apenas I está correta; 
B) Apenas II está correta; 
C) Apenas III está correta; 
D) I e II estão corretas, apenas. 
E) I e III estão corretas, apenas.  

 
QUESTÃO 6 – (PUC/RS)  

 
Um fluxo intenso de mudanças, atingindo todos os níveis da experiência social, transformou o cotidiano das 

populações urbanas do ocidente, marcado pelo desenvolvimento e uso da eletricidade, do petróleo, da siderurgia e pelos 
avanços dos transportes, das comunicações e da medicina. No ritmo dessas mudanças, surgiram os grandes complexos 
industriais e as metrópoles modernas, nas quais se observa uma nova temporalidade, marcada pelo ritmo de produção 
das máquinas, pela racionalização dos usos do tempo, com a implantação de relógios em espaços públicos.  

 
(SEVCENKO, Nicolau. Introdução. In: NOVAIS, Fernando (org.). 

 História da Vida Privada no Brasil. Volume III.  
São Paulo: Cia. das Letras, 1998). Adaptado.  

 
O contexto internacional da Revolução Técnico - Científica ao qual o texto se refere está relacionado à mudança 

institucional e à recomposição social e política da sociedade brasileira no período da(o) 
 

A) Proclamação da República; 
B) Pós-Revolução de 1930; 
C) Golpe do Estado Novo; 
D) Golpe Civil-Militar de 1968;  

 
QUESTÃO 7 – (UNEMAT) 
 

A obra de Euclides da Cunha, intitulada Os Sertões, relata a história de um vilarejo chamado Canudos, onde o 

beato Antônio Conselheiro construiu uma comunidade com aproximadamente 30 mil pessoas. Historicamente, o motivo 
que deu origem à Guerra de Canudos foi marcado pelo modelo político e econômico adotado pelo Brasil naquele período. 
 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., 1985. (Adaptado)  

Assinale a alternativa que corresponde corretamente a um dos aspectos que caracterizaram o modelo político e 
econômico do Brasil durante a Guerra de Canudos.  

A) Industrialização em processo de implantação, voltando o foco da economia para a região sudeste do país;  
B) Organização do movimento dos sem terras (MST), que se mobilizavam em torno das chamadas ligas camponesas.  
C) Revolta da população contra a política desenvolvimentista do Brasil, focada nas regiões industriais, como São Paulo e 

Rio de Janeiro. 
D) Separação entre as Forças Armadas e o Estado, instituída pela Proclamação da República;  
E) Predomínio das oligarquias cafeeiras na presidência da República e expansão da fome e miséria no resto do país, em 

especial na região nordeste.  

QUESTÃO 8 – (ESA)  
 
A República Velha vai de 1889 a 1930, o presidente civil que teve seu mandato no século XIX foi:  
 
A) Venceslau Brás 
B) Afonso Pena 
C) Arthur Bernardes 
D) Hermes da Fonseca 
E) Prudente de Morais  
 
QUESTÃO 9 – (UFT)  
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Garantidos pela lei  
Aqueles malvados estão  
Nós temos as leis de Deus  
Eles têm a lei do Cão!  
Bem desgraçados são eles  
Pra fazerem a eleição  
Abatendo a lei de Deus  
Implantando a lei do Cão!  
Casamento vão fazendo  
Para o povo iludir 
Vão casar o povo todo 
No casamento civil! 
D. Sebastião já́ chegou 
E traz muito regimento  
Acabando com o civil 
E fazendo o casamento! 
O Anticristo nasceu 
Para o Brasil governar  
Mas aí está o Conselheiro  
Para dele nos livrar! 
Visita vem nos fazer  
Nosso rei D. Sebastião  
Coitado daquele pobre  
Que viver na lei do Cão!  

 
Esses versos foram coletados por Euclides da Cunha em Canudos e publicados em Os sertões, de 1902.  

 
Eles mostram parte das ideias que aglutinaram as pessoas em torno de Antônio Conselheiro, como 
 
A) A oposição à República e a crença no messianismo sebastianista; 
B) A oposição à República e a luta pelo casamento civil; 
C) O cristianismo oficial sebastianista e a opção política pela República;  
D) A associação entre a “lei de Deus” e as leis da República recém-proclamada;  

  
QUESTÃO 10 - (IF Sul de Minas)  
 
Leia o texto, a seguir, de Euclides da Cunha.  
 

Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, “in extremis”, punha-

lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto mais 
duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda 
dos casebres bombardeados durante três meses [...]. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, 
contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas [...] Nem um rosto 
viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador domado: mulheres, sem 
número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas 
e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, 
filhos afastados pelos braços, passando; crianças, sem número de crianças; velhos, sem número de velhos; raros homens, 
enfermos opilados, faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante.[...]  
 

CUNHA, Euclides da. Os sertões. 39. ed. Rio de Janeiro, RJ: Livraria Francisco Alves, Publifolha, 2000. p. 509-510. Adaptado.  

Esse texto retrata um evento dos momentos finais da Guerra de Canudos, que ocorreu no sertão do estado da 
Bahia, entre 1896 e 1897.  
 

Assinale a alternativa que contenha, sobre esse episódio, as questões sociais, econômicas e políticas envolvidas 
nessa guerra.  
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A) Depois de fundado, o arraial de Belo Monte (na região de Canudos) aceitou apenas pessoas que fossem contra a 

República e que desejavam a volta da Monarquia no Brasil.  
B) A Guerra de Canudos, por envolver diretamente famílias de trabalhadores pobres contra tropas oficiais do Exército 

brasileiro, foi duramente questionada pelos grandes proprietários locais.  
C) Antônio Conselheiro, beato carismático que assumiu um papel messiânico ao atrair legiões de famílias pobres e sem-

terra, liderou o arraial de Canudos para se isolar dos males representados pela Monarquia.  
D) Os latifundiários e o alto clero da Igreja Católica baiana criticaram o governo federal do Rio de Janeiro por atacar, 

militarmente, o arraial, o qual oferecia mão de obra para as fazendas da região.  
E) O episódio de Canudos mostra o descaso dos governos em relação a muitos problemas sociais. A repressão, 

extremamente violenta ao movimento, representa o modo como a maioria desses problemas veem sendo tratados ao 
longo da História em nosso país.  

 

  


