
 

 

Tarefa 7 professora Anna 
 
01. A vitória do regime republicano no Brasil (1889) e a consequente derrubada da monarquia podem ser 

explicadas, levando-se em conta diversos fatores. Entre eles, explique   
a) a importância do Partido Republicano.  
b) o papel dos militares apoiados nas ideias positivistas.  

 
02. Após a proclamação da República, uma nova bandeira nacional foi criada para substituir a antiga bandeira 

do Império. O lema da nova bandeira era Ordem e Progresso.  
a) Por que o governo republicano determinou que se substituísse a antiga bandeira?  
b) Explique por que, naquele momento, era importante para o governo republicano demonstrar sua 

preocupação com a ordem pública e seu compromisso com o progresso. 
 
03. Poucos anos após sua proclamação, a república no Brasil já sofria contestações. A Revolta da Armada, que 

eclodiu no governo de Floriano Peixoto, refletiu as insatisfações decorrentes da implantação do sistema 
republicano no país, somando-se a outras rebeliões como a Federalista, ocorrida na mesma época,  no Rio 
Grande do Sul. Esta última, apesar de ser uma rebelião regional, também foi influenciada pelas 
tensões políticas que caracterizaram esse governo.   
Explique um fator que tenha levado os membros da Marinha a se rebelarem contra o governo de 
Floriano Peixoto. 

 
04. Descreva a situação política do Rio Grande do Sul durante o governo de Floriano, de forma a explicar a 

aproximação entre federalistas gaúchos e integrantes da Revolta da Armada.  
 
05. As grandes noites do teatro Amazonas chegavam ao fim. […] Manaus despediu-se definitivamente do 

antigo esplendor no carnaval de 1915. No mesmo ano, o preço da borracha caiu verticalmente. Em 1916 já 
não houve carnaval. […]. [Manaus e Belém] começaram a entrar num marasmo típico dos centros urbanos 
que viveram um luxo artificial.  (Márcio Souza, A Belle-Époque amazônica chega ao fim.)  Considerando o 
texto,  por que “o preço da borracha caiu verticalmente” a partir de 1915?  

 
06. A crise da economia da borracha produziu estagnação econômica na região amazônica, enquanto no sul do 

país a crise da economia cafeeira não levou a semelhante problema econômico, por quê?  Apresente uma 
razão desta diferença.  

 
07. O presidente da Bolívia, Evo Morales, acusou, no mês de maio de 2006, o Estado brasileiro de ter adquirido 

o Acre em troca de "um cavalo". A área foi incorporada ao Brasil em 1903 com o Tratado de Petrópolis. Em 
que circunstâncias se deu esta incorporação e que significado econômico tinha a região naquele 
momento?(Pesquisar) 

 
08. Leia o texto abaixo, no qual Lima Barreto refere-se às reformas realizadas no Rio de Janeiro - capital da 

nascente República - durante as gestões do Presidente Rodrigues Alves (1902-1906) e do prefeito do 
Distrito Federal Pereira Passos. 
"De uma hora para outra, a antiga cidade do Rio de Janeiro desapareceu e outra surgiu como se fosse 
obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na coisa muito de cenografia." 
Indique duas transformações marcantes na paisagem da Capital Federal, decorrentes das reformas a que 
foi submetida, que confirmem a afirmativa do autor. 

 
09. Considerando o lugar ocupado pelo Brasil na dinâmica das relações capitalistas internacionais no início do 

século XX, explique um objetivo da reforma urbana empreendida no Rio de Janeiro pelos dirigentes 
republicanos. 

 
10. Na repressão à greve de 1917, em São Paulo, o Comitê de Defesa dos Direitos do Homem do Rio de 

Janeiro denunciou: Todos os componentes do Comitê de Defesa Proletária e os membros mais ativos 
dos sindicatos, das ligas, dos centros e dos periódicos libertários foram agarrados e encarcerados. As 
oficinas em que se fazia o semanário A Plebe foram invadidas, tendo sido o seu diretor preso. Para muitos 
presos, foi preparada a expulsão do território nacional.  (Adaptado de Paulo Sérgio Pinheiro & Michael Hall, 
A classe operária no Brasil, 1889-1930. Documentos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981, vol. II, p. 265-
266).   
a) Qual foi à importância da greve de 1917 em São Paulo?   
b) A partir do texto, identifique as formas de repressão adotadas pelo governo de São Paulo contra a 

greve de 1917.  
 



Arte 
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Gabarito 
01.  

a) Ainda que as ideias republicanas possam ser detectadas em vários momentos de nossa história 
política anteriores à década de 1870, somente nesse período seus adeptos se organizaram em 
partidos. Com a fundação do Partido Republicano do Rio de Janeiro e, alguns meses depois, a do 
Partido Republicano Paulista  e de congêneres em outras províncias, o movimento a favor da República 
ganhou uma organização e uma capacidade de propaganda que muito contribuíram para seu 
fortalecimento.  

b) Se os ideais positivistas que associavam a ideia de governo forte à ideia republicana foram 
importante incentivo à adesão de militares ao movimento, inegavelmente a nutrida insatisfação com o 
regime monárquico brasileiro, que os marginalizava da política nacional, contribuiu para que 
participassem do golpe que instituiu o novo regime. 

02.  
a) Para simbolizar um novo regime.  
b) Para mostrar sua preocupação com a ordem e o progresso do país, demonstrando as vantagens do 

nosso regime e garantir á todos de que houve mudança. 
 

03. Descontentamento de oficiais da Marinha, com a perda dos postos de destaque no cenário político nacional, 
em detrimento dos oficiais do Exército.  Eram contrários à posse de Floriano Peixoto na presidência, 
considerando-a inconstitucional por não haverem transcorridos dois anos do mandato de Deodoro da 
Fonseca.  

 
04. Os dois grupos oligárquicos gaúchos – os maragatos e os pica-paus – divergiam quanto ao caráter da 

política nos níveis regional e nacional.  Os maragatos eram federalistas e acusados de simpatizantes da 
monarquia, levando o governo federal a apoiar os pica-paus, defensores da centralização política que 
caracterizava o governo de Floriano Peixoto.  

 
05. A abrupta queda de preços da borracha deveu-se à avassaladora entrada no mercado internacional 

do produto originário das plantações racionais do Sudeste Asiático, que foi quase dez vezes maior que a 
produção brasileira, entre 1915 e 1919.  

 
06. O café pôde superar a crise da virada do século e conseguir uma sobrevida até 1929 porque, por um 

lado, possuía a vantajosa condição de predomínio no mercado internacional; por outro, os cafeicultores do 
Sudeste tinham poder político para influir no governo federal e dele conseguir apoio (caso da Política de 
Valorização do café estabelecida pelo Convênio de Taubaté em 1906). A economia do látex não dispunha 
de facilidades como essas. Além disso, os vários planos elaborados para salvá-la jamais foram postos em 
prática.  

 
07. O Acre foi incorporado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, sendo que o país foi 

representado pelo Barão do Rio Branco. Pelo tratado o Brasil pagaria a Bolívia uma indenização de 110.000 
libras esterlinas, cederia parte do Mato Grosso e construiria a ferrovia Madeira-Mamoré. O Barão ainda 
conseguiu convencer a Bolivian Syndicate a renunciar seus direitos sobre o Acre. A importância da região 
se deve à produção de látex - matéria-prima utilizada na fabricação da borracha - produto fundamental a 
partir da Segunda Revolução Industrial -  e desde o final do século XIX ainda pertencente à Bolívia, foi 
incorporado por milhares de seringueiros recrutados como mão de obra barata entre as populações do 
Nordeste. 
 

08. A derrubada de inúmeros cortiços no centro da cidade e imediações; - O surgimento de favelas nas 
encostas de morros; - A aceleração da ocupação dos subúrbios, principalmente, aqueles cortados pelas 
linhas férreas. 

 
09. Os dirigentes republicanos objetivavam reiterar uma determinada concepção de progresso e civilização, 

norteando a reforma urbana por um modelo inspirado em cidades, como Paris e Londres. Associando-se o 
passado ao atraso, fazia-se necessário botar abaixo os elementos do traçado urbano característico do 
passado colonial e dotar a capital de uma fisionomia europeia. Assim, pretendia-se criar uma imagem que 
contribuísse para um maior afluxo de capitais e para o incremento das trocas comerciais, vitais a uma 
economia dependente como a brasileira. 

 
10.  

a) Foi a mais importante ação do movimento operário durante a República Velha; seguiu a 
orientação anarco   sindicalistas e obteve um aumento real de salários.   

b) Prisão das lideranças operárias, paralisação da imprensa libertária e deportação de estrangeiros 
envolvidos na greve. 

 
 


