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Capítulo 2 O início da República

1  A

 No período da Primeira República do Brasil, os gover-
nadores tinham grande autonomia e um amplo poder 
regional. Por meio da Política dos Governadores, foi 
firmada a aliança entre presidente e governadores. Tal 
relação garantia a manutenção do poder regional para 
assegurar o poder federal.

2  a) A charge faz referência a uma prática fraudulenta 
ocorrida com frequência na Primeira República: a 
contagem de votos de pessoas já falecidas.

 b) No sistema eleitoral brasileiro, havia situações de ile-
galidade e influências escusas, tanto no registro de 
eleitores e na votação quanto na contagem dos votos. 
Assim, a política eleitoral brasileira estava sujeita ao 
mandonismo local, ao apadrinhamento e às manipula-
ções exercidas por meio do voto de cabresto, fato que 
evidenciou o poder regional dos coronéis.

3  C 

 Durante a Primeira República, os coronéis exerceram 
um amplo poder no país, principalmente por meio da 
questão do voto. As eleições eram manipuladas, e os 
candidatos eleitos eram aqueles que tinham o apoio 
dos grandes latifundiários do Brasil. É importante per-
ceber que, sem esse poder local, não havia apoio ao 
candidato à presidência.

4  A 

 Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil por meio de 
um golpe de Estado, em 1930. A retirada da oligarquia 
paulista do poder se deu por meio de uma coalizão 
entre o Exército e representantes políticos de outros 
estados, principalmente Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul. A partir dessa data, a Primeira República, ou 
 República Oligárquica, teve seu fim e se iniciou a Era Vargas.

5  B 

 Durante o governo provisório de Marechal Deodoro da 
Fonseca, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, estabele-
ceu um novo plano econômico para o Brasil. Essa polí-
tica consistia em permitir aos bancos privados o direito 
de emitir papel moeda, caracterizando a política de 
Encilhamento, e em incentivar a industrialização no Bra-
sil. Com isso, mesmo que de forma tímida e sem bases 
consistentes, ocorreu a primeira tentativa de moderni-
zar a produção brasileira.

6  D 

 A Constituição de 1824 estabeleceu, por lei, a religião 
católica como a oficial do Império e do Brasil. Assim, a 
prática de outras religiões estava proibida de aconte-
cer em espaços públicos. Com a mudança de sistema 
político após a declaração da República, a Igreja Cató-
lica e o Estado foram separados. A partir daí, o Brasil 
se tornou laico, e todos, em tese, deveriam seguir suas 
crenças sem serem perseguidos.

7  A formação do símbolo nacional republicano centrou-
-se na figura da mulher (o indígena era a alegoria do 
período imperial, e a mulher heroína, por sua vez, tor-
nou-se o símbolo da República). A inspiração veio da 
Revolução Francesa: a Marianne é o emblema da liber-
dade, igualdade e fraternidade, lema do movimento 
revolucionário. No entanto, apesar de uma figura femi-
nina ter se tornado símbolo heroico da república brasi-
leira, a participação das mulheres na política oficial era 
irrisória. Na época, como o patriarcado dominava as 
relações sociais no Brasil, a maioria das mulheres, por 
exemplo, não tinha permissão para estudar nem sair da 
residência sem a companhia masculina. Dessa forma, é 
contraditório pensar na adoção da mulher como sím-
bolo da liberdade republicana, já que as brasileiras 
viviam em condições de opressão e submissão na socie-
dade em construção. O emblema, ao invés de exaltar o 
regime, acabava por lhe revelar o avesso.

8  O Convênio de Taubaté estabeleceu uma política prote-
cionista para o café. Os governantes deveriam comprar 
os excedentes da produção para impedir a queda do 
seu preço nos mercados interno e externo. Dessa forma, 
em vez de o café trazer riqueza para o país, aumentou 
a concentração de renda e a dependência externa da 
economia brasileira.

9  Sistema oligárquico, que vigorou no país durante a Pri-
meira República.

10  As oligarquias rurais dominaram o cenário político, 
econômico e social do Brasil durante mais de trinta 
anos e criaram uma estrutura sólida de controle do 
poder por meio da Política dos Governadores. A prin-
cipal característica dessa política foi a troca de favo-
res entre a elite agrária e os representantes políticos, 
o que formava vínculos entre as esferas regional e 
federal de poder. Com isso, a figura dos coronéis e 
de seus aliados se fortalecia, tendo em vista que eles 
comandavam a política no interior do país, criando 
os currais eleitorais. Cabia aos coronéis garantir, por 
meio do voto de cabresto, a eleição do grupo político 
que estava no poder.


