
 
 

 

História do Brasil. 
 

República da espada 

• Marechal Deodoro da Fonseca (1889-1891) 

• Governo provisório: 

• Separação Igreja e Estado; 

• Criação do registro de nascimento e casamento civil. 

 

Governo constitucional: 

• Política do Encilhamento – Rui Barbosa; 

• Constituição de 1891 – Promulgada. 

• Três poderes; 

• Voto aberto; 

• Eleições diretas; 

• Renúncia de Deodoro; 

 

Floriano Peixoto – Marechal de Ferro (1891-1894) 

• Revolta da Armada; 

• Revoltas Federalistas; 

• O Conciliador da república.  

 

 

 

República oligárquica 

• Política do Café com Leite (SP e MG); 

• PRP e PRM 

• Política dos Governadores;  

• Campos Sales 

• Coronelismo – Voto de Cabresto; 

• “Degola”  

• Clientelismo; 

• Economia:  

• Café; 

• Funding Loan: Renegociação de dívidas; 

• Convênio de Taubaté (1906); 

• Ciclo da Borracha (1890 – 1910); 
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HISTÓRIA PARTE I 



QUESTÃO 01 (UFRN 2013) 
Na obra A formação das almas, o historiador José Murilo de 

Carvalho mostra que, após a queda da monarquia, as diversas 

facções republicanas no Brasil evidenciaram suas diferenças 

nas disputas em torno da escolha da nova bandeira nacional. 

Dois símbolos propostos nessa ocasião evidenciam aspectos 

dessa disputa entre as diferentes facções republicanas e estão 

reproduzidos a seguir. 
 

 
 

Considerando as duas bandeiras propostas como símbolo 

nacional, é correto afirmar 

a) A escolha do lema que figura no pavilhão brasileiro deveu-

se à influência do positivismo entre os militares partidários da 

República. 

b) A adoção de elementos da bandeira norte-americana foi 

defendida pelos oficiais militares partidários do federalismo. 

c) A adoção da bandeira semelhante a dos Estados Unidos 

reflete os ideais da corrente dos jacobinos, tendo à frente os 

grandes produtores de café. 

d) A escolha do lema Ordem e Progresso, que figura no 

estandarte, evidencia o predomínio político do grupo 

democrático paulista. 

 

QUESTÃO 02 (UFRGS-2014)  
Em 1891, ocorreu uma fortíssima crise econômica no Brasil, 

decorrente da política de Encilhamento do Governo Provisório 

da República, um plano econômico que tinha por objetivo 

aumentar a oferta de moeda em circulação, expandir o crédito 

e promover o desenvolvimento nacional. 

Entre as consequências dessa crise, está: 

 
 

a) o aumento da especulação financeira, a desvalorização da 

moeda e o crescimento do desemprego. 

b) um enorme fluxo de capitais britânicos em direção ao país, 

com a consequente diminuição da dívida externa brasileira. 

c) o crescimento da importação de produtos estrangeiros e o 

enfraquecimento da indústria nacional. 

d) o fortalecimento dos setores médios e populares urbanos, 

em decorrência da valorização da moeda nacional naquele 

contexto. 

e) a crise na produção do café, substituído pelo açúcar como o 

principal produto brasileiro de exportação. 

QUESTÃO 03 (ENEM 2017)  
“O instituto popular, de acordo com o exame da razão, fez da 

figura do alferes Xavier o principal dos Inconfidentes, e colocou 

os seus parceiros a meia ração de glória. Merecem, decerto, a 

nossa estima aqueles outros; eram patriotas. Mas o que se 

ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de 

alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus 

companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o 

esquartejado, o decapitado, esse tem de receber o prêmio na 

proporção do martírio, e ganhar por todos, visto que pagou por 

todos.” 
ASSIS, M. Gazeta de Notícias, n. 114, 24 abr. 1892. 

 

No processo de transição para a República, a narrativa 

machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa 

a) redenção cristã e cultura cívica. 

b) veneração aos santos e radicalismo militar. 

c) apologia aos protestantes e culto ufanista. 

d) tradição messiânica e tendência regionalista. 

e) representação eclesiástica e dogmatismo ideológico. 
 

QUESTÃO 04 (ENEM 2011)  
“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 pratica 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. 

 

QUESTÃO 05 (ENEM 2013) 
Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo 

perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se 

chamou" a política dos governadores". Em círculos concêntricos 

esse sistema vem cumular no próprio poder central que é o sol 

do nosso sistema. 
 

PRADO, P. Retrato do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972. 

 

A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o 

regime republicano brasileiro durante as três primeiras décadas 

do século XX e fortaleceu o(a)  

a) poder militar, enquanto fiador da ordem econômica. 

b) presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder dos 

coronéis. 

c) domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. 

d) intervenção nos estados, autorizada pelas normas 

constitucionais. 

e) isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais. 
 

 

 



QUESTÃO 06 (Espcex (Aman) 2015)  

Durante o período conhecido por "República Velha", para 

assegurar a manutenção do controle das oligarquias sobre 

a vida política do país foi criada pelo(a)(s) 

a) Congresso Nacional a Comissão de Verificação de 

Poderes. 

b) Governo Federal a Guarda Nacional, composta de 

grandes proprietários rurais, que recebiam o título de 

coronéis. 

c) presidentes estaduais, verdadeiros exércitos que 

impunham a vontade popular contra a vontade política 

dos governantes. 

d) Presidente da República, Prudente de Morais, primeiro 

presidente civil e paulista, a política café com leite. 

e) Constituição dos Estados Unidos do Brasil, o voto de 

cabresto, que permitia transparência na escolha dos 

candidatos por parte do eleitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhe o CMT-V nas mídias 

sociais e assista aos vídeos com as 

resoluções e comentários das 

questões desse caderno em nosso 

canal no YouTube! 

 

Site oficial: 
https://www.colegiomilitartimon.com.br/ 

 

 

 

 
@colegiomilitartiradentesv 

 

https://www.instagram.com/colegio 

militartiradentesv/ 
 

 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UC

SltY7o AJHM4UXLRrGGJYBw 
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