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1 -  O episódio de Canudos resultou em um dos clássicos da literatura brasileira: Os sertões. Euclides da Cunha, 

seu autor, na época era jornalista e acompanhou a luta no próprio local como correspondente do jornal O Estado 
de S. Paulo. 

Apesar de demonstrar preconceitos de “civilizado” falando de “incultos” e apesar de dar ênfase exagerada às 

condições geográficas e étnicas, configurando um determinismo geográfico e racial nas suas explicações, Euclides 
da Cunha deu atenção ao caráter comunitário da economia de Canudos. Deixou claro que o movimento não era 

isolado, revelando a revolta desesperada das populações miseráveis ignoradas por um sistema sociopolítico que 
lhes exigia fidelidade sem lhes dar nada em troca. 

 

(NADAI; NEVES, 1995, p. 271). 
 

Os movimentos messiânicos — expressões dos desequilíbrios socioeconômicos entre o litoral e o interior do Brasil 
no final do século XIX — ocorreram, sobretudo, em contextos rurais, dentre os quais o arraial de Canudos 

representa uma das mais importantes experiências. 
 

Com base nessas considerações e no conteúdo do texto, cite uma forma de sobrevivência econômica e uma 

prática espiritual da população referida. ( Valor = 0,5 ) 
 

2 - Na busca de um herói para a República, quem atendeu as exigências da mitificação foi Tiradentes. O busto de 
Tiradentes idealizado em 1890 era a própria imagem de Cristo. A simbologia cristã apareceu em várias outras 

obras de arte da época. Mas Tiradentes não era apenas um herói republicano, era um herói do jacobinismo, dos 

setores mais radicais do Partido Republicano. Além do republicanismo, atribuía-se a Tiradentes um caráter 
plebeu, humilde, popular, em contraste com a elite econômica e cultural, aproximando-o assim do florianismo. 

            (Adaptado de José Murilo de Carvalho, "A formação das almas: imaginário da República no Brasil". São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 57-69.) 

 

a) De acordo com o texto, quais os significados associados à imagem de Tiradentes pela propaganda republicana 
no Brasil? ( Valor =0,25) 

b) Dê duas características políticas dos primeiros governos da república (Marechal Deodoro e Floriano Peixoto). ( 
Valor =0,25) 

   
3 - A expressão "política do café com leite" é muito utilizada para caracterizar a Primeira República no Brasil. 

 

Sobre essa política, descreva: 
a) seu funcionamento; ( Valor =0,25) 

b) seu colapso na década de 1920. ( Valor =0,25) 
   

 

 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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4 - 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. ( Valor =0,25) 
b) o papel dos militares apoiados nas ideias positivistas. ( Valor =0,25) 

 
5 - 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. 
 

a) Explique um fator que tenha levado os membros da Marinha a se rebelarem contra o governo de Floriano 
Peixoto. ( Valor =0,25) 

b) Descreva a situação política do Rio Grande do Sul durante esse governo, de forma a explicar a aproximação 

entre federalistas gaúchos e integrantes da Revolta da Armada. ( Valor =0,25) 
 

6 - Getúlio Vargas paira entre palavras e imagens. Em um dos quadros, sorridente, ladeado de escolares também 
sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina; ao seu lado, um menino empunha a bandeira nacional. Os 

textos são todos conclamativos e supõem sempre uma voz a comandar o leitor infantil e a incitá-lo para a ação. A 
mesma getulização dos textos escolares se faz presente na ampla literatura encomendada pelo DIP [...]. 

 

(Alcir Lenharo. Sacralização da política, 1986.) 
 

Explique o que o autor chama de “getulização dos textos escolares” e analise o papel do DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda) durante o Estado Novo (1937-1945). ( Valor = 0,5 ) 

 

7 - Em janeiro de 1932, o aniversário de São Paulo foi comemorado com enorme comício na Praça da Sé. A 
multidão empunhava bandeiras do Estado, além de cartazes com palavras de ordem como “Tudo pelo Brasil! 

Tudo por São Paulo!”, “Abaixo a ditadura!”, ou ainda “Constituição é Ordem e Justiça!”. 
 

(Ilka Stern Cohen, “Quando perder é vencer”. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, jul. 2012. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/dossie-imigracao-italiana/quando-perder-e-vencer. Acessado em 
05/10/2012.) 

 
a) Aponte dois aspectos que contribuíram para a tensão entre o governo Vargas e o Estado de São Paulo, em 

1932. ( Valor =0,25) 
b) Explique por que a Constituinte era uma reivindicação dos paulistas. ( Valor =0,25) 

 

8 - “A questão social é um caso de polícia” – esta frase, atribuída a Washington Luís, presidente da República de 
1926 até a sua deposição em 1930, é geralmente apontada como o sintoma de como as questões relativas ao 

trabalho (a “questão social”) eram descuidadas pelo Estado durante o período da chamada República Velha 
(1889-1930). E, de fato, a questão social era um caso de polícia. 

 

(Kazumi Munakata. A legislação trabalhista no Brasil, 1981.) 
 

Explique a frase final do texto, exemplificando-a, e indique a principal alteração que ocorreu no tratamento da 
questão social pelo Estado, após 1930. ( Valor = 0,5 ) 

 
9 - Criada em 1932, a Carteira de Trabalho foi durante décadas o principal documento para os brasileiros. Até 

1980, a carteira ainda trazia inscrita a seguinte apresentação, assinada por Alexandre Marcondes Filho, Ministro 

do Governo Vargas: 
 

            “A carteira de trabalho, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem examina 
logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou se ainda não 

encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica como uma abelha, ou permaneceu no mesmo 

estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.” 
 

Associe o teor desse documento com o ideário político da época em que foi produzido. ( Valor = 0,5 ) 
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10 - Consideramos cidadania um conjunto de direitos que integram indivíduos e grupos à comunidade. Os direitos 

civis relacionam-se à liberdade de manifestar opinião e de se associar em grupos, além de se movimentar 

livremente; os direitos políticos concernem à participação na tomada de decisões para a comunidade; e os 
direitos sociais devem garantir o bem estar dos indivíduos e dos grupos: moradia, educação, saúde e trabalho, 

entre outros. 
 

Na experiência histórica do Brasil independente, esses direitos civis, políticos e sociais foram criados, por vezes 
restringidos e por vezes ampliados. 

 

Durante a ERA VARGAS (1930-1945), alguns direitos foram restringidos enquanto outros foram criados e 
ampliados. 

 
a) IDENTIFIQUE um direito civil e um direito político que sofreram restrições durante a Era Vargas, 

RELACIONANDO-OS a acontecimentos significativos da época. ( Valor =0,25) 

 
b) IDENTIFIQUE dois direitos sociais que foram criados e/ou ampliados durante a Era Vargas, RELACIONANDO-

OS à política do Estado varguista referente às questões trabalhistas. ( Valor =0,25) 
 


