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1918-30:Declínio do Domínio Oligárquico 

 
 
01. Governo Epitácio Pessoa 1919-22 

 
       => a eleição do “ausente” 

 

       =>Rodrigues Alves reeleito, morre (gripe espanhola). 

 

  =>Delfim Moreira, vice, convoca novas eleições: 

                   Rui Barbosa x Epitácio Pessoa 

 

  =>manipulação oligárquica e “vitória” de Epitácio Pessoa 

 
 

02. Governo Artur Bernardes 1922-26 

 
  => governa sob “Estado de Sítio” 

 

       => “Cartas Falsas”: agrava a relação com os militares 

 

       =>reforma da Constituição de 1891: 

 
             *fortalecimento do poder executivo 

 

*limitação ao uso do “hábeas corpus” 

 

*direito de veto ao presidente da república 

 

* acelera rito de expulsão de estrangeiros “perigosos” – Lei Celerada 

 

 

 

03. Governo Washington Luís 1926-30 

 
  => a ruptura da “Política do Café com Leite” 

 

  => “governar é abrir estradas” 



 
 

 

República Velha : declínio e 

Revolução de 30 

 

Conjuntura e Fatores do Declínio Oligárquico 

 

01. Emergência de novos segmentos sociais => em conflito com 

os mecanismos de poder e a hegemonia oligárquicos 

 

           =>segmentos médios urbanos: cidadania, perspectiva de ascensão e serviços   

                públicos (Partido Democrático SP 1926) 

 

    =>operariado: liberdade política, ganhos salariais e previdenciário e legislação   

         trabalhista (criação do PCB e lançamento do BOC) 

 

                  =>militares: “moralização” política, defesa de recursos estratégicos e  

                      modernização econômica. (“Tenentismo”) 

 

                  =>setores da burguesia industrial: protecionismo, investimentos e  

                       modernização     

             
 

Importante =>estes segmentos formarão a base de sustentação social do Modelo 

Populista e 

garantia do “Estado de Compromisso” concebido por Vargas 

 
 

 

02. “Semana de Arte Moderna” (SP 1922) 

 

2.1. Conceito => expressão estética da rebeldia de segmentos médios 

intelectualizados em oposição aos valores culturais de matriz eurocêntrica 

impostos pelas oligarquias como “oficiais” 

 

 

2.2. Características:  



 

    =>rejeição à rigidez, ao formalismo, ao arcaísmo e ao eruditismo de matriz 

         europeia. 

 

        =>valorização do nacional*, do popular e do espontaneísmo. 

 

        => “revelação” do Brasil interiorano, sertanejo, caboclo. 

 

                      =>culto à “língua brasileira” - falada pelo povo nas ruas 

 

                      =>miscigenação, sincretismo e pluralismo: determinantes da riqueza e  

                          dinamismo da cultura popular, identificadores da “brasilidade”. 

 

                      =>antropofagia: a deglutição (metáfora de "antropofágico") da cultura do  

                          outro externo (européia, p. ex.) e do outro interno  (ameríndio,  

                          afrodescendente, p. ex.), ou seja, não se deve  negar a cultura  

                          estrangeira, mas ela não deve ser imitada.  

 
 

                        => Importante => o “nacionalismo” modernista e suas duas vertentes:  
 
                             * nacionalismo ufanista, utópico, exagerado, identificado com as 
                                correntes de extrema direita (Movimento “Verde-amarelísmo”) :  
                                base do “Integralismo”  
           

                      * nacionalismo crítico, consciente, de denúncia da realidade, 
                         identificado com as esquerdas. (Manifesto do “Pau Brasil”) 

 
 

03. “Tenentismo”  (1922-1927) 

 

03.01. Conceito => Movimento armado da média oficialidade do exército  

                                 em oposição ao modelo e às estruturas de dominação  

                                       oligárquica. 
 

03.02. Origens => Militares oriundos das baixas camadas médias urbanas dos  

                               maiores centros urbanos, que têm a perspectiva ascensionista  

                                        asfixiados pela hegemonia social e pelos mecanismos de 

                                    dominação oligárquicos. 
 

             03.03. Características: 

 
                               => crença na missão salvacionista, legada pela nação, necessária para a  

                                     marcha para o progresso (Positivismo) 

 

                            =>heterogeneidade ideológica => inidentidade política =>  

                                 incapacidade de propor um projeto definido de nação (vago  



                                 discurso “nacionalista” e “anti-imperialista”) 

 

              =>eticismo e elitismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

03.04. Revoltas 
 

            =>”18 do Forte de Copacabana” (RJ – 1922) 
               *Siqueira Campos e Eduardo Gomes 

                *Dizimada pelas tropas leais 

 

             =>”Revolta Paulista” (SP – 1924) 

                 *Isidoro Dias Lopes *Juarez Távora *João Cabanas 

                 *23 dias de batalha e recuo para MT e Foz do Iguaçu 

                 *motins em PE, PA, SE e RS e AM (“Comuna de Manaus”) 

 

             =>”Coluna Prestes-Miguel Costa” (1925-27) 

                 * Luís Carlos Prestes *Miguel Costa 

                 *do RS por todo Brasil (exceto região Norte), nunca derrotada. 

                 *embrenha-se na Bolívia (Komitern=>Guioldi =>Prestes=>PCB) 
 

 

          03.05. Legado 

           => retomada do protagonismo militar na cena política (até hoje) 

                           => base do apoio militar à “Revolução de 1930” (exceto Prestes) 

                         => projeção de Prestes como o “Cavaleiro da Esperança” 

                         => maioria dos “interventores” da “Era Vargas” 

                        => clube “03 de outubro” => garantia do centralismo varguista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    República Velha: crise, conflitos políticos e fim. 

 

A Revolução de 1930, fatores: 

 

01. Emergência de novos segmentos sociais 

02. Semana de Arte Moderna (SP 1922) 

03. “Tenentismo”  

04. Crise da Bolsa de Nova York (1929) 

05. Tensões das eleições de 1930 

 
 

04. Crise da Bolsa de Nova York” (1929) 
 

              =>Evidencia o colapso do modelo (agroexportador dependente) 

 

              =>Oligarquias “identificadas” como responsáveis. 

 

              =>Acelera o conflito intra-oligárquico: 
    *crescimento da “oligarquia dissidente” 

     *ruptura do pacto PRP/PRM 

 

 

    05.Imediatismo e “Revolução de 1930” 

 
            =>Formação da “Aliança Liberal” (PD + oligarquias dissidentes): 

                *Getúlio Vargas (RS) – presidente 

                *João Pessoa (PB) – vice 
 

            =>Preterido por W. Luis, AC de Andrada apoia a “Aliança Liberal” 

 

            =>Candidatura do BOC (PCB): Minervino Oliveira 

 

            =>Vitória de Júlio Prestes => frustração popular 

 

            =>julho/1930: assassinato de João Pessoa => tensão 
 

“Façamos a revolução antes que o povo a faça” 

                                                            Antonio Carlos de Andrada 

 

            =>24/10/1930: Washington Luís é deposto, Júlio Prestes impedido pela “Junta  

                 Pacificadora”: *Gal. Mena Barreto 



                                         *Gal. Tasso Fragoso 

                                         *Alm. Isaías Noronha 

 

            =>03/11/1930: Getúlio Vargas assume “provisoriamente” a presidência 
 

 

 

múltipla escolha 

 
01)  “A Guerra de 1914-18 dará grande impulso à indústria brasileira. No primeiro censo posterior à 

guerra, realizado em 1920, os estabelecimentos industriais arrolados, somaram 13.336, com 1.818.156 

contos de capital e 275.512 operários. Destes estabelecimentos, 5.936 tinham sido fundados no 

quinquênio 1915-19, o que revela claramente a influência da guerra. Quanto ao caráter desta indústria 

recenseada em 1920, a modificação mais sensível será a transferência para o primeiro lugar das 

indústrias de alimentação, que passam de 26,7% da produção em 1907, para 40,2% em 1920.” 

 
 PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 12ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1970, p. 261. 

(adaptado) 

 

 Entre a primitiva indústria artesanal da colônia e a moderna maquinofatura, Caio Prado Júnior fala de um 

grande hiato que se estendeu por boa parte do período Imperial. Foi somente a partir da última década do 

século XIX que o país viu crescer o número de indústrias, sendo que durante a Primeira Guerra ocorreu a: 

 

 A) abertura do mercado consumidor europeu ao Brasil como resultado da adoção, no velho continente de 

um liberalismo econômico radical. 

 B) substituição das importações pela produção nacional e, ainda, por uma acentuada depreciação do 

câmbio, o que reduziu a concorrência estrangeira. 

 C) quebra da bolsa de valores americana e da economia cafeeira brasileira, o que reconduziu capitais 

investidos na agricultura para a indústria. 

 D) ampliação da oferta americana e inglesa de carvão, matéria prima inexistente no Brasil, que passou a 

servir de fonte energética para a indústria nacional. 

 
02)  “Se não aproveitarmos o momento político e econômico para radicalizar nosso programa, 

seremos ridiculamente envolvidos pelos bernardes e epitácios, sacrificando a grande força 

material de que dispúnhamos, fruto do sacrifício de numerosos companheiros. Dia a dia 

aumenta em mim a convicção de que os tais liberais desejam de tudo menos a revolução [...]. 

Resta-nos um único caminho: o caminho pelo qual venho há muito me batendo e que consiste 

em levantarmos a bandeira de reivindicações populares, de caráter prático e positivo, capazes 

de estimular a vontade das mais amplas massas de nossa paupérrima população das cidades 

e do sertão.” 

 
Carta de Luís Carlos Prestes escrita em 1929, citada em DULLES, J. F. Anarquistas e Comunistas no Brasil. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977, p. 270. 

 

Em relação ao trecho acima e seu contexto histórico é INCORRETO afirmar que: 

 

A) apesar da força do momento de mudanças, o líder da Coluna Prestes percebia, entre as elites políticas 

ligadas às contestações dos anos 1930, certo desinteresse por transformações profundas na sociedade 

brasileira. 

B) a força das alianças partidárias nos anos 1930, lideradas pelos políticos Artur Bernardes e Epitácio 

Pessoa, permitia ao momento político a radicalização e o aproveitamento das forças reformistas. 

C) os projetos reformadores predominantes entre os programas ditos “revolucionários” em 1930 

repercutiam negativamente entre aqueles mais radicais, que buscavam desde a década anterior formas de 

identificação com programas mais abrangentes. 

D) Prestes entendia como um desperdício de forças acompanhar os reformadores liberais e deixar de lado 

a vontade das massas e as necessidades das populações pobres das muitas regiões brasileiras, inclusive 

daquelas do interior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
03)  Em relação às intensas mobilizações políticas e sociais ocorridas nas décadas finais do século XIX e 

no princípio do século XX, bem como seus desdobramentos na Europa e no Brasil, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) O anarquismo e o socialismo, embora sejam críticas radicais da sociedade,estão restritos ao contexto da 

passagem do século XIX para o XX. Esses referenciais foram abandonados pelos movimentos sociais, 

principalmente após o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, na década de 1990. 

B) Militantes anarquistas ou libertários elaboraram uma das críticas mais severas ao capitalismo e às suas 

conseqüências. Eles defendiam a necessidade de despertar no homem a liberdade, a fim de criar um novo 

modo de ser da sociedade, na qual sejam suprimidos o governo, a hierarquia e a propriedade privada, 

substituindo, assim, a organização autoritária burguesa. 

C) A primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, iniciada em Londres no século XIX, reuniu 

diferentes tendências entre os militantes do proletariado. Duas das mais importantes tendências presentes 

no movimento podem ser sintetizadas nos embates entre Bakunin, líder anarquista, e Marx, líder comunista. 

D) Devido ao temor em relação ao movimento operário europeu e, posteriormente, em função dos 

movimentos de greve ocorridos no Brasil no início do século XX, o governo brasileiro adotou medidas 

como a Lei Adolfo Gordo, que permitia ao poder executivo não só expulsar, mas também vetar a 

permanência de imigrantes radicais no país. 

 

04) 

 

“Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mió 

Para pior pió 

Para telha dizem teia 

Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados” 

 

(Oswald de Andrade. Vício na fala. Pau-Brasil, 1990.) 



 

“Vício na fala”, de 1925, é um dos mais conhecidos registros poéticos do Modernismo. Entre as 

características do movimento que ele apresenta, podemos identificar a 

(A) rejeição do eruditismo e do engajamento político. 

(B) defesa da norma culta e do academicismo. 

(C) valorização da língua falada e do coloquialismo. 

(D) celebração da vida rural e da modernidade. 

(E) crítica às políticas públicas na educação e na saúde. 

 

05)” A invenção cabocla da ―Cidade Santa‖ dava um novo sentido ao que eles chamavam de 

―Monarquia‖. Não era um regime saudosista de restauração dos Bragança, mas uma ―Lei do Céu‖, um 

regime político sem rei que abria o caminho para diferentes chefias sertanejas. Os sertanejos 

declamavam os versos de José Maria: ―Quem tem, mói; quem não tem, também mói; e no fim todos 

ficam iguais!‖. Moer era a forma de pilar o milho ou a mandioca, isto é, os que tinham algum recurso e 

os que nada tinham viveriam como iguais. Todos deviam trabalhar pela sobrevivência e em defesa da 

comunidade.” 

MACHADO, Paulo Pinheiro. Tragédia anunciada. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 

7. Edição n. 85. Outubro 2012. p.22. (Adaptado) 

 O trecho selecionado refere-se ao movimento do Contestado, ocorrido entre 1912 e 1916, na região 

fronteiriça entre Santa Catarina e Paraná. Tal movimento era  

A) marcado por ideias igualitárias, como o socialismo, trazidas pelos imigrantes europeus que se 

instalaram naquela região no começo do século XX.  

B) formado por descontentes com a República instaurada em 1889, que negou direitos de cidadania aos 

imigrantes e descendentes de escravos. 

 C) identificado com tendências separatistas dos estados do sul do país, intensificadas pelo domínio 

político das oligarquias paulistas na Primeira República.  

D) caracterizado pela existência de fortes vínculos religiosos entre seus membros, que mesclavam 

expectativas místicas e críticas sociais em suas reivindicações. 
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     01.02. a “Guerra do Paraguai” (1865-70) 

 

                        1.2.1. o diferente modelo paraguaio, razões: 

 

                                => ausência de saída marítima => economia com orientação  

                                     endógena, diversificada e relativo desenvolvimento 

                                     manufatureiro. 

 

                                =>luta contra Bs Aires e Madri ao mesmo tempo => Estado 

                                     hipertrofiado,  intervencionista, autoritário e militarista. 

 

                                =>expropriação de terras católicas => construção das “haciendas de 

                                     la pátria” – modelo agrícola e agrário alternativo ao “plantation”. 
 

                 1.2.2. os presidentes do Paraguai 

 
                               =>1811-30: Gaspar de Francia => o fixador do modelo. 

                               =>1830-61: Carlos Lopes => industrialização e avanço social 

                               =>1861-70: Solano Lopes => o “Grande Paraguai”, expansionismo e  

                                    guerra inevitável (?) 

 

 

                1.2.3. a quem não interessava o modelo paraguaio ? 

 

                              => ao Império brasileiro: hegemonia regional e geopolítica. 

                             => à Inglaterra: o exemplo a ser evitado (autonomia) 

                             => às oligarquias rurais: originalidade do modelo agrário 

                             => aos países platinos: expansionismo 

 

 

Importante: Uma guerra “imperialista” ou determinada pela dinâmica da 

geopolítica regional? As opções são excludentes? 



 

               1.2.4. a guerra (1865-70) 

 

                            =>antecedentes: 

                                   *intervenções brasileiras no Uruguai (Venâncio Flores, “colorado”, no  

                                         poder) e na Argentina (destituição de Rosas e Frutuoso Rivera no poder). 

                                      *aprisionamento de navio brasileiro no rio Paraná e do governador do MT. 

                                      * com apoio britânico: formação da “Tríplice Aliança”. 

 

                           =>de 1865 a final de 1866: ofensiva do Paraguai. 

                           => pós 1866: “Dezembradas” de Caxias, reversão.   

                           => incapacidade paraguaia de sustentar guerra prolongada. 

                           => 1869: cai Assunção, Lopez refugia-se na “cordilheira”. 

                           => 1870: Conde D’Eu põe fim à guerra (morte de S. Lopez) 

 

            1.2.5. as consequências da guerra 
 

                          => para o Paraguai: 
 
                                    *aniquilamento econômico e demográfico do país. 

                                    *perda de 25% do território. 

                                    *dívida e indenizações impagáveis. 

                                    *liquidação da estrutura produtiva e queda da PEA => fome e pestes. 

 

 => para o Brasil: 
 

      *dívida para com a Inglaterra cresce 80% 

      *enfraquecimento da escravidão (engajamento de negros) 

      *consolidação da hegemonia brasileira na América do sul. 

      *fortalecimento do exército enquanto instituição. 

 

                       => para o processo republicano: 

 
     *propagação do “positivismo” (republicanismo) entre oficiais. 

     *ofuscamento da “Guarda Nacional” 

     *importância militar não corresponde à política 

     *autonomia e impermeabilidade do exército às pressões oligárquicas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 - Declínio e fim do Império, fatores: 
 
         02.01. novos setores em conflito com as estruturas monárquicas: 

 
                          =>oligarquia cafeeira de SP (Part. Republicano Paulista em 1873). 

                        => burguesia urbana (setor manufatureiro e de serviços). 

 

                        => setores médios urbanos. 

 

     

         02.02. a “Questão Militar”: 

 
                   => republicanismo e abolicionismo entre militares (Positivismo) 

 

                         =>questões disciplinares (Cel. Sena Madureira, por ex.) 

  

                      =>a campanha abolicionista 
                                *evidencia o declínio da aristocracia e tradicionais gêneros de exportação. 

                                *associa-se ao republicanismo 

                                *” Republicanos de 13 de maio” 

 

 

      02.03. a “Questão Religiosa”: 

 
                     =>1864: bula Syllabus, Pio IX elimina os maçons da igreja. 

 

                     =>reação do Imperador: não beneplácito e prisão dos bispos 

 

                     =>isolamento do Imperador em relação à igreja. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.  Os projetos republicanos : 
 

 
          3.1.” Positivista” (militares) 

 
                  =>protecionismo, intervencionismo e industrialismo. 

 

                  =>restrições ao federativismo. 

 
 

         3.2.” Liberal” (oligarquia cafeeira de SP) 

 
                    =>livre cambismo, liberalismo modelo agroexportador. 

 

                    =>amplo federativismo. 

 

 

         3.3.”Jacobino” (setores médios urbanos – Silva Jardim) 

 
                     =>papel da República => resgate da dívida social 

 

                     =>radicalizar a democratização das instituições 

 

 

                     importante => O projeto republicano que se impõe é uma “fusão” – a 

                     despeito de todo antagonismo - dos interesses militares e oligárquicos 

                     como forma de isolar o modelo “jacobino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.  Os “aspirantes”  à  presidência : 
 

 
 Mal. Floriano Peixoto: 

             

 
*republicano de “primeira hora” e carisma* junto à tropa 

                                  mas 

*considerado radical e sectário 

 

 

 Benjamin Constant: 

 
*maior ideólogo do Positivismo no interior do exército 

                                 mas 

*sem base de apoio junto à tropa e pouco carismático* 

 

 
 

 

 

 



 Mal. Deodoro da Fonseca: 

 

*unanimidade junto à tropa, herói do Paraguai, moral inabalável e carismático. 

                                  mas 

*relação pessoal e de confiança junto a D. Pedro e nunca foi republicano 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

importante: “carisma” e “legitimidade”, como Tiradentes resolveu este  

                       problema para os militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05. O golpe de 15 de novembro 
 

 articuladores civis : Aristides Lobo, Sólon Ribeiro e Quintino Bocaiuva 

 

 Gabinete do visconde de Ouro Preto: frágil, incapaz e ameaçador. 

 

 Adesão de Mal. Deodoro que: 

 

*lidera o levante, cerca o gabinete, destitui e prende o visconde de Ouro Preto 

*impede D. Pedro de formar novo gabinete 

*debela a tentativa de resistência militar comandada por conde D’Eu 

*ordena que em 48 horas a família imperial deixasse o Brasil rumo à França 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 

questões dissertativas 

01) A Guerra do Paraguai deixou profundas seqüelas nos países que nela se envolveram, especialmente, 

no Paraguai e no Brasil. Sobre esse tema, faça o que se pede: 

A) Descreva a situação social e econômica do Paraguai após a guerra. 

B) Explique as condições sociais e econômicas vividas pelos ex-combatentes brasileiros, ex-escravos e 

pobres após 

eles retornarem ao Brasil. 

02) A instalação de famílias de colonos estrangeiros, no interior do Brasil, foi inicialmente incentivada pelo 

governo de D. João VI, durante a permanência da corte e, posteriormente também, pelo governo imperial 

brasileiro. A colônia de Nova Friburgo (RJ), fundada em 1818 para abrigar cem famílias suíças, e a colônia 

de São Leopoldo (RS), formada por alemães desde 1824, com apoio do Império, são dois exemplos 

pioneiros desse tipo de ocupação. Posteriormente, no final do século XIX, as políticas de imigração 

diversificaram-se e foram amplamente utilizadas. Um exemplo disso foi a imigração subsidiada, 

especialmente para abastecimento das lavouras de café no sudeste do país. Considere as informações acima 

e responda ao que se pede. 

 

A) Caracterize duas diferentes formas de imigração adotadas no Brasil ao longo do século XIX. 

B) Explique os objetivos principais das duas políticas de imigração incentivadas no Brasil. 

 

03) “Antes da guerra do Paraguai, o Exército era a mais marginal das forças militares brasileiras. 

Desprezado pelos governos, que se apoiavam na Guarda Nacional, o Exército era responsável pelos 

conflitos externos, enquanto a primeira funcionava como sustentáculo das manobras políticas internas, 

defendendo interesses partidários e de grupos de pressão. Além disso, o serviço da Guarda Nacional era 

obrigatório, ficando o Exército apenas com os voluntários.” 

 



(Paulo Miceli. O mito do herói nacional, 1994.) 

a) O que foi a Guarda Nacional e por que foi criada? 

b) Explique por que a Guerra do Paraguai alterou o quadro descrito no texto. 

 

 

04) “Uma ideia importante, uma urgente reforma, divide o país e sugere no ânimo público diversos 

alvitres [palpites]: como no presente momento nos sucede a propósito da substituição do trabalho servil. 

Pensa uma parte da população que é chegado o momento de extrair, ainda com dor, o cancro do seio de 

um país livre; outra parte comungando na necessidade da abolição, entende que se deve operar lenta e 

gradualmente; alguma fração existe que pretende adiar a solução desse problema, fundada em puras 

razões de conveniência. A respeito da questão jurídica da propriedade ainda se apartam os juízos, 

inclinando-se uns à indenização, como de direito, e outros à extinção forçada, sem ônus para o Estado.” 

(José de Alencar. O Sistema Representativo, 1868.) 

 

a) O texto de Alencar faz um balanço dos caminhos diversos que a abolição da escravidão poderia trilhar 

na sociedade brasileira. Que caminho foi escolhido, na história da abolição, pela política do Segundo 

Império? Cite dois exemplos. 

b) Além da política oficial, houve movimentos sociais de libertação dos escravos liderados por Luís 

Gama e Antônio Bento. Discorra sobre esses abolicionistas e cite uma estratégia de ação libertadora de 

cada um deles 

05) “(...) A topografia do nosso território, as zonas diversas em que se divide, os climas vários e as 

produções diferentes, as cordilheiras e as águas estavam indicando a necessidade de modelar a 

administração e o governo local acompanhando e respeitando as próprias divisões criadas pela natureza 

física e impostas pela imensa superfície do nosso território (...)” 

 

(Manifesto Republicano, 1870) 

 

a) No trecho desse documento, qual organização política é defendida? 

b) O Manifesto Republicano foi publicado no mesmo ano em que terminou a Guerra do Paraguai. 

Explique as relações entre esses dois eventos. 

 

múltipla escolha 

01)” Para os historiadores das décadas de 1960 e 1970, o Brasil e a Argentina teriam sido manipulados 

por interesses da Grã-Betanha, maior potência capitalista da época, para aniquilar o desenvolvimento 

autônomo paraguaio, abrindo um novo mercado consumidor para os produtos britânicos. A guerra era 

uma das opções possíveis, que acabou por se concretizar, uma vez que interessava a todos os envolvidos. 

Seus governantes, tendo por base informações parciais ou falsas do contexto platino e do inimigo em 

potencial, anteviram um conflito rápido, no qual seus objetivos seriam alcançados com o menor custo 

possível. Aqui não há ―bandidos‖ ou ―mocinhos‖, mas interesses” 

 DORATIOTTO, Francisco. Maldita guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 87-96. 

(Adaptado). 



 A Guerra do Paraguai foi o maior conflito militar no qual o Brasil se envolveu em sua história. Nas novas 

interpretações dos historiadores para a guerra: 

 A) tem sido destacada a natureza democrática do governo de Solano López, bem como a crescente 

industrialização do Paraguai.  

B) tem sido enfatizada a importância do conflito para o fortalecimento do regime monárquico brasileiro.  

C) tem sido valorizada a dinâmica geopolítica interna do continente sul-americano, em oposição às teorias 

da responsabilidade externa pela guerra.  

D) têm sido destacados os interesses expansionistas brasileiros como a principal causa da guerra. 

 

02) “A Lei de Terras decretada no Brasil em 1850 proibia a aquisição de terras públicas através de 

qualquer outro meio que não fosse a compra, colocando um fim às formas tradicionais de adquirir terras 

mediante posses e mediante doações da Coroa [...] Os produtos da venda das terras públicas e das taxas 

de registro das propriedades seriam empregados exclusivamente para a demarcação das terras públicas 

e para a ‘importação de colonos livres’. Criou-se um serviço burocrático encarregado de controlar a 

terra pública e de promover a colonização: a Repartição Geral das Terras Públicas” 

 COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 7ª ed., São Paulo: 

Editora da Unesp, 1999, p. 171.  

O projeto da lei de terras no Brasil foi inicialmente debatido no Conselho de Estado em 1842, teve sua 

tramitação ocorrida na Câmara dos Deputados em 1843, sendo aprovado no Senado em 18 de Setembro 

de 1850. A cronologia da criação da Lei de Terras no Brasil  

A) coincide com a pressão internacional pelo fim do tráfico atlântico de escravos, despertando temores 

nas autoridades em relação à falta de mão-de-obra para a lavoura. 

 B) conflui com os momentos inicial e final do período regencial, em que propostas radicais de reforma 

agrária foram debatidas no âmbito da alta burocracia Imperial.  

C) destaca o predomínio do grupo político favorável à vinda de imigrantes para trabalhar como 

proprietários em terras doadas pelo Estado, sem necessidade de compra. 

 D) reflete a preocupação dos dirigentes políticos nacionais em favorecer a diversificação da produção 

agrícola nacional, como forma de enfrentar a crise da lavoura cafeeira. 

 

03) “ devia ser um ponto capital para o historiador reflexivo mostrar como no desenvolvimento sucessivo 

do Brasil se acham estabelecidas as condições para o aperfeiçoamento de três raças humanas [...]” 

MARTIUS, Carl F. Ph. von. Como se deve escrever a História do Brasil. In: _____. O estado de direito entre os 

autóctones do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1982. p. 89. 

 

Considerando o texto, escrito por von Martius e publicado em 1845 pela Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, assinale a alternativa correta. 

A) O autor demonstra que o branco português não obteve participação tão significativa na formação 

histórica do Brasil quanto o africano ou o indígena. 

B) O autor procura, em uma perspectiva evolutiva da humanidade, demonstrar que a história do Brasil é o 

resultado do cruzamento gradativo entre brancos, indígenas e africanos. 

C) O aperfeiçoamento das três raças no Brasil é resultado de um conjunto de políticas de branqueamento 

populacional, ao mesmo tempo em que se extinguem as populações africanas e indígenas. 

D) O branco teria que aprender a cultura e a língua do indígena para sobreviver no Brasil, assim como 

deveria aprender a cultura do trabalho com o africano para desenvolver-se economicamente. 

 



04)  “A experiência e a razão demonstram que a riqueza reina onde há liberdade e justiça e não onde há 

cativos e corrupção. (…) Se este mal persiste, não cresceremos.” 

 

ANDRADE E SILVA, José Bonifácio. Obras científicas, políticas e sociais, São Paulo: Prefeitura Municipal de 

São Paulo, 1965. p. 115-158. 

 

A frase acima foi proferida por José Bonifácio em um manifesto a favor da abolição da escravidão e de 

propostas de reforma agrária. Considerando a ambientação histórica das ideias defendidas por ele, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) Desde o Tratado Anglo-Brasileiro, no início do século XIX, compromissos foram assumidos para 

abolir o tráfico de escravos. Entretanto, a influência dos proprietários de terra e dos traficantes do Brasil 

se manteve muito presente até a virada do século. 

B) As restrições ao tráfico interprovincial dividiram o Império em duas regiões conflituosas em meados 

do século XIX: o Sudeste cafeeiro, onde se reduzia drasticamente o número de cativos, e o Nordeste 

açucareiro e algodoeiro, apoiado nas relações escravistas. 

C) O crescimento econômico do Brasil durante o século XIX deveu-se à industrialização, uma vez que as 

baixas rendas e o reduzido consumo, intrínsecos ao trabalho escravo, restringiam o ritmo do crescimento 

exclusivamente ao setor agrário da economia. 

D) No século XIX, inspirados nas ideias de Montesquieu e Hobbes, os Liberais Exaltados eram contra a 

escravidão no Brasil, defendendo a igualdade, a liberdade e a fraternidade entre todos os cidadãos. 

 

05) Relacionando-se a Lei Eusébio de Queirós (1850) e a expansão da cafeicultura no Brasil, é correto 

afirmar que 

(A) a proibição do tráfico negreiro provocou a imediata crise da escravidão, forçando os cafeicultores a 

criarem o sistema de parceria para obter mão-de-obra. 

(B) a extinção da escravatura não abalou a produção das fazendas de café, pois os proprietários paulistas 

usavam, desde o início, mão-de-obra européia. 

(C) a grande imigração foi a solução para a falta de trabalhadores nacionais, desenvolvendo-se na época 

uma intensa corrente imigratória da Ásia para a América. 

(D) o fim do tráfico negreiro fez diminuir a oferta de mãode- obra, levando os cafeicultores a buscarem 

outra alternativa, estimulando a imigração européia. 

(E) a crise do escravismo provocou, no início, a desorganização das fazendas de café do Vale do Paraíba, 

que se recuperaram com a chegada de imigrantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


