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1. Durante a República Velha houve o início da diversificação da economia brasileira, alterando 

lentamente a dependência de apenas uma mercadoria produzida no país. Indique a alternativa que 

possui uma mercadoria que não foi produzida no Brasil neste período histórico. 

a) Borracha 

b) Industrialização 

c) Café 

d) Petróleo 

 

2. Durante a Primeira República (1889 – 1930), houve, na sociedade brasileira, revoltas que, a 

despeito das diferenças, expressaram a insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos 

mecanismos de exclusão social e política e às estratégias de expansão dos interesses oligárquicos, 

então vigentes. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE revoltas dessa natureza: 

a) Guerra de Canudos e Revolta da Vacina. 

b) Revolta Federalista e Guerra do contestado. 

c) Revolta da Vacina e Revolta da Armada. 

d) Revolta da Chibata e Revolta Federalista 

e) Guerra do Contestado e Revolta da Armada. 

 

3. Discorra sobre o que foi a política do café-com-leite (1894 – 1930) no Brasil. 

 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.  Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais, nem revistas, 

nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o 

patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o “coronel” e pelo “coronel”. Aí estão 

os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. 
LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1978 (adaptado). 

 

 O coronelismo, fenômeno político da Primeira República (1889-1930), tinha como uma de suas 

principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania.  

 Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social 

a) igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda. 

b) estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. 

c) tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. 

d) ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. 

e) agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. 

 
5.  Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, e descrita na 

música, foi 

a) a rebelião de escravos contra os castigos físicos, ocorrida na Bahia, em 1848, e repetida no Rio 

de Janeiro. 

b) a revolta, no porto de Salvador, em 1860, de marinheiros dos navios que faziam o tráfico 

 negreiro. 

c) o protesto, ocorrido no Exército, em 1865, contra o castigo de chibatadas em soldados 

 desertores na Guerra do Paraguai. 
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d) a rebelião dos marinheiros, negros e mulatos, em 1910, contra os castigos e as condições de 

trabalho na Marinha de Guerra. 

e) o protesto popular contra o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro, em 1917, dissolvido, 

   a chibatadas, pela polícia. 

 

6.   A identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira pode ser 

expressa pelo(a): 

a) financiamento, através do Banco do Brasil, para o plantio de novas lavouras, no Encilhamento. 

b) estatização das exportações, com o objetivo de garantir os preços, durante a Primeira Guerra 

Mundial. 

c) adoção de uma política de valorização, reduzindo a oferta do produto, a partir do Convênio de 

Taubaté. 

d) controle da mão-de-obra camponesa e apoio à imigração, com a Lei Adolfo Gordo. 

e) isenção de tributos assegurada no programa de estabilização de Campos Sales. 

 

7.  A Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu em São Paulo escritores e artistas, foi um 

movimento: 

a) de renovação das formas de expressão com a introdução de modelos norte-americanos. 

b) influenciado pelo cinema internacional e pelas ideias propagadas nas universidades de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. 

c) de contestação aos velhos padrões estéticos, às estruturas mentais tradicionais e um esforço 

de repensar a realidade brasileira. 

d) desencadeado pelos regionalismos nordestino e gaúcho, que defendiam os valores tradicionais. 

e) de defesa do realismo e do naturalismo contra as velhas tendências românticas. 

 

8.  O coronelismo, fenômeno social e político típico da República Velha, embora suas raízes se 

encontrem no Império, foi decorrente da: 

a) promulgação da Constituição Republicana que institui a centralização administrativa, 

favorecendo nos Estados as fraudes eleitorais. 

b) supremacia política dos Estados da região sul - possuidores de maior poder econômico - cuja 

força advinha da maior participação popular nas eleições. 

c) montagem de modernas instituições - autonomia estadual, voto universal - sobre estruturas 

arcaicas, baseadas na grande propriedade rural e nos interesses particulares. 

d) instituição da Comissão Verificadora de Poderes que possuía autonomia para determinar quem 

deveria ser diplomado deputado - reconhecendo os vitoriosos nas eleições. 

e) predominância do poder federal sobre o estadual, que possibilitava ao governo manipular a 

população local e garantir à oligarquia a elaboração das leis. 

 

9.  A República Brasileira, na última década do Século XIX, caminhava para a consolidação da 

oligarquia dos coronéis-fazendeiros. A crise econômico-financeira agravava as condições de vida 

na cidade e no campo. A rebelião de Canudos pode ser entendida como movimento de: 

a) hesitação dos mandatários políticos em desfechar medidas repressivas contra a gente 

oprimida. 

b) tensão social agravada pela expulsão dos camponeses que atuavam nas frentes pioneiras 

catarinenses e paranaenses. 

c) resistência da população sertaneja contra a estrutura agrário-latifundiária e as medidas 

repressivas oficiais. 

d) descontentamento dos fanáticos que buscavam efetivar práticas liberais burguesas. 

e) rebeldia dos jagunços que se opunham à rede de açudes e às campanhas de combate às 

secas. 

 

10. Explique o Movimento operário e a greve de 1917 no Brasil. 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Fale sobre a Revolta da Chibata. 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Comente os motivos que levaram o povo a se revoltar contra a vacina. 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ÓTIMA ATIVIDADE!                                                

 


