
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: matheuspacheco2000@yahoo.com.br 
 

1.  O regime republicano brasileiro, instalado em 1889, passou por diversas mudanças ao longo de seus quase 
130 anos. Os anos iniciais foram de graves conflitos e a jovem República necessitava de uma Constituição para 
se consolidar, a qual foi promulgada dois anos depois. Marque a alternativa que descreve corretamente o modelo 
político da Constituição de 1891.   
 
a) Eleições diretas para os cargos do poder Legislativo e indiretas para o poder Executivo; fim da exigência de 
renda mínima para o exercício do voto; exclusão de analfabetos e mulheres do direito de voto; voto fechado.     
b) Eleições diretas para todos os cargos dos poderes Legislativo e Executivo; fim da exigência de renda mínima 
para o exercício do voto; inclusão de mulheres do direito de voto (desde que alfabetizadas e autorizadas pelos 
maridos); exclusão dos analfabetos; voto aberto.     
c) Eleições diretas para todos os cargos dos poderes Legislativo e Executivo; fim da exigência de renda mínima 
para o exercício do voto; exclusão de analfabetos e de mulheres do direito de voto; voto aberto.     
d) Eleições diretas para os cargos dos poderes Legislativo e Executivo; exigência de renda mínima para o 
exercício do voto; exclusão de analfabetos do direito de voto; inclusão do voto de mulheres casadas (obedecendo 
os critérios de renda mínima, idade e de autorização do cônjuge); voto aberto.     
e) Eleições diretas para todos os cargos dos poderes Legislativo e Executivo; fim da exigência de renda mínima 
para o exercício do voto; inclusão de analfabetos e exclusão das mulheres do direito de voto; voto secreto.    
 
2. Assinale (V) para as proposições que apresentam práticas políticas que caracterizaram o início da república, no 
Brasil, e (F) para as que não apresentam tais práticas. 
 
(     ) Coronelismo: sistema político baseado em acordos, em troca de favores e reconhecimentos. 
(     ) Mandonismo: consolidação do poder nas mãos das elites, que governavam graças às riquezas as quais 

controlavam. 
(     ) Clientelismo: Estratégia de cooptação de determinados segmentos sociais por meio da utilização de recursos 

pertencentes ao Estado. 
 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.  
a) V – F – F    
b) F – F – F    
c) V – V – V    
d) F – V – F    
e) F – F – V    
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3. “Neutro durante boa parte dos três primeiros anos do conflito, uma posição alinhada com a do governo 
dos Estados Unidos, o Brasil entrou na guerra em 1917, usando como justificativa oficial os ataques de 
submarinos alemães a navios mercantes brasileiros”. 
Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/11/141110_brasil_guerra_fd. Acesso em 30.08.17 
 
 
Sobre os efeitos da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), analise as assertivas a seguir. 
 
I. Até então agroexportadora e dependente do mercado europeu, a economia brasileira foi diretamente afetada 

pelo conflito. Com a queda nas receitas da exportação de café, as elites agrárias perderam prestígio e 
legitimidade, em um lento processo que culminou com o golpe de Vargas, em 1930. 

II. A queda no poder de compra e o aumento do custo de vida aumentaram a insatisfação popular e fomentaram o 
fortalecimento da classe trabalhadora, incluindo o crescimento de movimentos sindicais. Como resultado, 
surgiram as primeiras grandes greves em 1917 e 1918. 

III. Houve, apesar das crises, alguns ganhos econômicos. Os distúrbios provocados pela guerra no mercado 
internacional obrigaram o Brasil a prestar mais atenção à sua indústria, com destaque para a produção de 
substituição de importações. Entre 1912 e 1920, o número de trabalhadores na indústria brasileira praticamente 
dobrou. 

 
É correto o que se afirma em  
a) I, apenas.    
b) I e II, apenas.    
c) I, II e III.    
d) II e III, apenas.    
e) II, apenas.    
  
4. Porcentagem de votantes nas eleições presidenciais entre 1894 e 1930 
 

Candidato vencedor Nº de votantes 

(em milhares) 
% de votantes 
sobre a população 

Prudente de Morais (1894) 345 2,2 

Campos Sales (1898) 462 2,7 

Rodrigues Alves (1902) 645 3,4 

Afonso Pena (1906) 294 1,4 

Hermes da Fonseca (1910) 698 3,0 

Venceslau Brás (1914) 580 2,4 

Rodrigues Alves (1918) 390 1,5 

Epitácio Pessoa (1919) 403 1,5 

Artur Bernardes (1922) 833 2,9 

Washington Luís (1926) 702 2,3 

Júlio Prestes (1930) 1890 5,6 

 
Fonte: adaptado de Carvalho, José Murilo de. “Os três povos da República”. In: Carvalho, Maria Alice Resende de 
(org). República no Catete. Rio de Janeiro: Museu da República, 2001, p. 72.  
 
   Os dados eleitorais presentes na tabela indicam uma pequena participação popular nas eleições presidenciais 
na Primeira República (1890-1930).  
   Identifique duas restrições impostas pela Constituição de 1891 ao exercício do voto.  
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