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CONVERSA INICIAL... 
 

Olá, seja bem-vindo! Sou Marco Túlio, professor de 
História da equipe Estratégia Vestibulares!  

O que você verá aqui é uma pequena amostra do nosso 
curso de História com enfoque na Unesp! Antes de mais nada, 
permita que eu fale um pouco de mim... 

Cresci em uma família de professoras, então essa sempre 
foi uma profissão muito presente em minha vida. Quando 
criança, amava ler livros e revistas que traziam curiosidades de 
História, o que me levou a decidir, já na quinta série, que faria o 
curso. Queria ser professor e pesquisador.  

Mas mesmo tendo em mente que meu futuro era estudar 
História, resolvi prestar o vestibular primeiramente para o curso de Ciências do Estado, na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Fui aprovado para 2011, mas, logo no primeiro 
semestre, vi que não conseguiria deixar História de lado, então no segundo semestre daquele 
mesmo ano me inscrevi no curso da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). 
Fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, e em 2017, ingressei no mestrado em História na UFMG.    

Conciliar duas faculdades, ao mesmo tempo que dava aulas não foi fácil. Mas esse desafio 
não chegou nem perto do que eu e uma equipe de professores estamos vivendo agora no Estratégia 
Vestibulares: preparar um curso completo para a Unesp, uma das melhores faculdades do país! O 
que você encontrará a seguir é uma provinha desse trabalho coletivo, no qual depositamos todo o 
nosso empenho, conhecimento e experiência, para garantir a sua aprovação na universidade dos 
seus sonhos! Vamos lá? 

HISTÓRIA NA UNESP: O QUE CAI? O QUE CAI MAIS? 
Se você já procurou o conteúdo programático da prova da Unesp, 

provavelmente deu de cara com a parede, não é verdade? De acordo com o Manual 
do Candidato oferecido pela instituição, as provas são elaboradas “conforme as 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Médio e o Currículo do Estado 
de São Paulo”. Em outras palavras: pode cair qualquer coisa!  

Mas calma, nem tudo está perdido. A partir de um levantamento das provas da instituição 
nos últimos anos, podemos ter uma boa noção sobre quais são os conteúdos de História mais 
contemplados pelo vestibular da Unesp, e aquilo que não cai há muito tempo. E melhor: dá pra 
saber o que a instituição espera dos candidatos ao cobrar cada tema da disciplina.  

Para que fique mais claro, vejamos algumas estatísticas sobre o curso... 
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INCIDÊNCIA DE TEMAS (2009-2019) 

Em 11 anos de vestibulares da Unesp, se dividirmos todo o conteúdo em algumas categorias mais 

gerais, é possível concluir que História do Brasil é o conteúdo mais abordado nas provas (35%), 

seguido de longe por História Contemporânea (18%), História Moderna (14%) e História da América 

(13%). Já a Pré-História é o assunto menos contemplado nos vestibulares da Unesp (1%). 

 

 

 

Mas História do Brasil é uma categoria um pouco ampla, não é verdade? E que tal se dermos 

uma olhada nos assuntos que envolvem a nossa História separadamente, considerando as questões 

das provas dos vestibulares entre 2009 e 2019? 

Como você pode ver no gráfico a seguir, dividi em 09 partes as questões de História do Brasil 

encontradas na prova da Unesp: o período colonial (1500-1808), o período joanino e primeiro 

reinado (1808-1831), o segundo reinado (1840-1889), a primeira República (1889-1930), Era Vargas 

(1930-1945), a República de 1946 (1946-1964), o regime militar (1964-1985) e a nova República 

(1985-2018).  
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Com isso, é possível constatar que o conteúdo de Brasil Colônia é o mais abordado entre os 
mencionados (24%), seguido pelo Segundo Reinado (21%), pela Primeira República (14%) e a 
República de 1946 (12%).  

Contudo, não podemos deixar de considerar que o período colonial se estendeu por séculos, 
o que faz com que sua abordagem da Unesp seja menos conteudista do que nos demais 
mencionados. Em outras palavras, apegue-se menos a acontecimentos pontuais, e concentre-se em 
compreender elementos como a sociedade do açúcar, as atividades econômicas da colônia, a 
escravidão e as formas de resistência, as relações de poder, entre outras.   

Já os conteúdos de Segundo Reinado, Primeira República e a República de 1946, quando 
contemplados na prova da Unesp, tendem a ser mais aprofundados em relação às suas 
características sociais, econômicas, políticas e culturais, visto que se trata de períodos mais sucintos. 
Assim sendo, podem cair, por exemplo, os aspectos do governo Juscelino Kubitschek (1956-1960), 
os desdobramentos da Lei Eusébio de Queirós (1850) e os principais pontos da reforma de Rodrigues 
Alves.  

Para demonstrar o que estou falando, disponibilizo para você uma amostra da minha aula 
sobre Primeira República (1889-1930). Trata-se de um conteúdo que vem sendo cobrado em 
praticamente todos os anos nos vestibulares da Unesp, e que, por isso, demanda atenção especial 
para que você possa gabaritar qualquer questão sobre o tema na prova. Ao final de nosso conteúdo, 
disponibilizo algumas questões comentadas da Unesp, tanto da 1ª etapa, quando da 2ª etapa, a fim 
de compreendermos como ele foi cobrado em provas anteriores. 

E aí, vamos lá? Então partiu Unesp...  
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A CONSOLIDAÇÃO DA REPÚBLICA NO BRASIL 
O protagonismo assumido pelos militares na política não se encerrou com o golpe que 

implantou a República no Brasil. O marechal Deodoro da Fonseca, líder da conspiração do 15 de 
novembro de 1889, foi nomeado presidente em caráter provisório, tendo como vice o marechal 
Floriano Peixoto. Este também chegou a ocupar a cadeira presidencial, entre 1891 e 1894, e 
anteriormente havia sido uma das principais lideranças militares na transição para a nova forma de 
governo.  

 O fato de dois marechais ocuparem a presidência nos anos iniciais da República fez com que 
muitos historiadores denominassem o período de República da Espada (1889-1894). A eleição do 
primeiro civil para a presidência da República, Prudente de Morais, encerra essa sucessão de 
governos militares, dando início a um período chamado de República Oligárquica (1894-1930).  

Contudo, uma outra cronologia também é possível na abordagem do período que 
estudaremos agora, que pode ser dividido da seguinte maneira: 

❖ A consolidação (1889-1898) → Ao longo dos governos Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto 
e Prudente de Morais, a sobrevivência da forma de governo republicana era ainda dada como 
incerta, e nem mesmo estava claro qual projeto de República iria prevalecer. Assim sendo, 
podemos considerar os primeiros anos do pós-1889 como um período de consolidação. 

❖  Estabilidade (1898-1930) → A partir da afirmação da política dos governadores, arranjo 
organizado pelo governo Campos Sales, a forma de governo republicana adquire maior 
solidez. Isso não significa dizer que os governos deste momento não sofreram contestação, 
mas que a República já era algo dado como posto.  

Neste material trataremos veremos apenas o momento da consolidação, quando diversas 
agitações políticas e sociais ameaçaram a implantação da forma de governo republicana no Brasil.  

QUE REPÚBLICA? A BATALHA DE PROJETOS E SÍMBOLOS 

Entre 1889 e 1898, pelo menos três correntes 
republicanas disputavam pela implantação de seu 
projeto político no Brasil: o liberalismo, o jacobinismo 
e o positivismo. Vejamos cada uma delas: 

❖ Liberais → Inspirado na experiência norte-
americana, boa parte deste grupo era composta 
por cafeicultores vinculados ao Partido 
Republicano, fundado em Itu (SP) no ano de 
1873, além de classes proprietárias do Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais. Sem almejar a 
participação popular, este projeto tinha como 
mote a implantação de uma República 
federalista, com o sistema bicameral (ou seja, 
duas Câmaras legislativas). Vale destacar que 
essa ala foi a vitoriosa na Constituição de 1891. 

Figura 1 - A bandeira provisória da República Brasileira. Para muitos 
republicanos, o modelo norte-americano era o mais apropriado para 
o país. 
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❖ Positivistas → Corrente política composta principalmente por militares e setores do Partido 
Republicano do Rio Grande do Sul. Adotando as ideias de Auguste Comte, propunham a 
superação da Monarquia (fase teológico-militar) por uma ditadura republicana (fase 
positiva), com um governo centralizado e forte. O projeto positivista foi sintetizado no lema 
Ordem e Progresso, e mesmo não sendo o modelo republicano prevalecente no país, teve 
força suficiente para se impor na bandeira oficial. Outro ponto reforçado pelos positivistas 
era a separação entre Igreja e Estado, dado que a Monarquia se mostrara extremamente 
vinculada ao catolicismo por meio do padroado.  

 

As cores verde e 
amarelo, que na bandeira 
imperial representavam as 
cores da Família Real, foram 
mantidas. 

O lema Ordem e 
progresso é derivado da frase 
“O amor por princípio e a 
Ordem por base; o Progresso 
por fim, de Auguste Comte. 

As estrelas, 
representando os estados 
brasileiros, foram 
posicionadas de acordo com o 
céu do Rio de Janeiro no dia 
15 de novembro de 1889. 

 

❖ A corrente republicana minoritária era tida pelas demais como radical, e por isso denominada 
de “jacobina”, em referência aos revolucionários mais enérgicos da Revolução Francesa. Os 
“jacobinos” do Brasil tomavam a República de Robespierre como inspiração, e por isso 
consideravam o Segundo Reinado equivalente ao Antigo Regime, devido a seus alegados 
“vícios” e “corrupção”.  

Para compensar sua inferioridade numérica no movimento republicano, os pequenos 
proprietários, advogados, jornalistas e estudantes do jacobinismo faziam grande barulho nas 
ruas e nos jornais da capital, utilizando-se de diversos símbolos franceses da Revolução. Contudo, 
ainda que se considerassem “revolucionários” e a favor de uma República com participação 
direta, o jacobinismo não chegou a formar um projeto político consolidado, sendo pouco claro 
quem era o povo para estes indivíduos. 

 
 

 

Figura 2 - A bandeira da República, influenciada pelos ideais positivistas. 
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As três correntes se limitavam a discutir suas concepções de república entre si, sem suscitar 
a participação popular sobre os rumos do país. Apesar disso, não faltaram tentativas de legitimação 
da República perante o corpo de cidadãos através de imagens, símbolos e outras representações. 
Um destes elementos foi a bandeira nacional, que, como vimos, foi fortemente influenciada pelos 
ideais positivistas. 

Outra preocupação dos republicanos foi a busca por um herói que representasse o novo 
regime, e com isso, conseguisse certo engajamento popular. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto 
e Benjamin Constant, três dos principais nomes por trás do 15 de novembro, eram sérios candidatos 
para encarnarem a ideia de herói da República, mas encontravam resistências dentro do próprio 
movimento republicano. A solução foi buscar uma figura do passado, mais especificamente do 
período colonial: Tiradentes. 

A Inconfidência Mineira, como você deve se lembrar, foi um movimento que propunha a 
ruptura com a monarquia portuguesa em favor de uma República Confederada, aos moldes da 
experiência norte-americana. O episódio, e as duras penas impostas aos envolvidos na conspiração, 
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sobreviveram no imaginário dos brasileiros até o final do século 
XIX, o que tornava Tiradentes figura conhecida entre as classes 
populares.  

Dessa maneira, os republicanos iniciaram um culto cívico 
ao “mártir da Inconfidência”, decretando a data de sua 
condenação, o 21 de novembro, feriado nacional do novo 
regime. E apesar de seu verdadeiro rosto não ser conhecido, isso 
não impediu com que surgissem uma série de pinturas, quadros 
e caricaturas representando este personagem, boa parte 
associando-o à figura de Jesus Cristo.  

Assim como o filho de Deus, Tiradentes também havia 
sido traído e duramente condenado pelas suas convicções, mas 
encarou serenamente a morte perante uma multidão que 
aguardava o seu suplício. Em um país marcado pela religiosidade 
cristã, esse paralelo conquistou o seu lugar no imaginário 
popular. Tiradentes se tornou símbolo da República, do ideal de 
liberdade, e de toda a Nação.  

 

 

 

 

As representações femininas da República 
Apesar de bem-sucedidos na difusão da imagem de Tiradentes, os republicanos não 

tiveram o mesmo resultado ao associarem a nova forma de governo a uma jovem mulher. 
Desde Roma, figuras de mulheres foram utilizadas para representar a República, visto que 
se trata de uma palavra de gênero feminino. 
Na França, ela se popularizou a partir da II 
República (1848-1852), quando essa 
imagem recebeu o nome de Marianne. Ela 
esteve presente em várias obras daquele 
país, quase sempre representada com um 
gorro vermelho, conhecido como barrete 
frígio.  

Como muitos republicanos brasileiros se 
inspiravam nos símbolos franceses, não 
demorou muito para que essa imagem 
ganhasse alguns quadros, charges e bustos 
de artistas identificados com a nova 
configuração política do país.  
 Embora quase sempre representada como 
na imagem ao lado, os positivistas 
associaram a República à maternidade, a 
fim de ressaltar o papel da família na 
construção da Nação. A mulher também 
poderia simbolizar simultaneamente 

Figura 3- Tiradentes esquartejado, de Pedro Américo, 1892. O crucifixo 
posto junto ao corpo desmembrado buscava associar o sacrifício do 
inconfidente aos valores cristãos.   
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múltiplas ideias distintas: República, Pátria, Liberdade, Revolução – todas palavras 
femininas.   
 Quando a nova forma de governo se revelou não ser exatamente o que muitos de seus 
entusiastas esperavam, diversas caricaturas passaram a se utilizar da Marianne para 
satirizar as contradições da República. Por vezes ela era representada como uma mulher 
idosa, a fim de evidenciar sua prematura decadência, enquanto em outras ela é identificada 
como moribunda. Mais comum foi associá-la a uma prostituta, simbolizando a imoralidade 
da política brasileira a partir de 1889. 

O GOVERNO DEODORO DA FONSECA (1889-1891) 

Entre 1889 e 1891, Deodoro da Fonseca se manteve na presidência da República sem uma 
Constituição, o que fez este período ser conhecido como governo provisório. Em fevereiro de 1891, 
uma nova Carta constitucional foi aprovada pelo Congresso, da qual podemos destacar os seguintes 
elementos: 

❖ A extinção do Poder Moderador e a manutenção 
do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário; 

❖ Mandato presidencial fixado em quatro anos, 
bem como dos presidentes dos estados; 

❖ Separação entre Igreja e Estado, o que institui o 
casamento civil e a certidão de nascimento; 

❖ Adoção do federalismo como sistema político, no 
qual os estados dispõem de ampla autonomia 
diante da União. Com isso, Minas Gerais, São 
Paulo e os demais entes da Federação passam a 
redigir suas próprias constituições, decretarem 
impostos, elegerem seus governadores e fazer 
empréstimos no exterior. 

❖ Voto universal masculino aos maiores de 21 
anos, excetuando analfabetos, mendigos, os 
praças (recrutas, soldados, cabos e sargentos) e 
clérigos submetidos ao voto de obediência. Além 
disso, o voto era aberto, ou seja, não-secreto. 

Além da aprovação da Constituição de 1891, o 
governo Deodoro enfrentou grande turbulência em 
função da política econômica conduzida pelo 
ministro da Fazenda, Rui Barbosa. A fim de estimular 
a industrialização do país, o governo permitiu a 
emissão desenfreada de papel moeda e facilitou o crédito para investidores, mas obteve os 
resultados contrários ao esperado. Para terem acesso aos recursos disponibilizados, muitos 
criaram empresas-fantasmas, ou seja, que só existiam mesmo no papel!  

Mesmo sem produzir absolutamente nada, essas empresas tinham suas ações compradas na 
Bolsa de Valores, contribuindo para que uma que uma grave crise inflacionária assolasse o país. 
Como a especulação no mercado financeiro se tornou febre no período, muitos compararam os 

Figura 4 - Deodoro da Fonseca apresenta uma criança de um 
ano, representando a jovem República brasileira. Revista 
Illustrada, nº 607, nov. 1890. Fonte: Biblioteca Nacional.  
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acionistas a apostadores em corridas de cavalos, o que tornou a política econômica conhecida como 
encilhamento – nome dado ao arreamento dos cavalos.       

 Embora eleito presidente constitucional indiretamente – ou seja, pelo Congresso –, 
Deodoro sofreu forte oposição dos cafeicultores de São Paulo, que dispunham de boa parte das 
cadeiras da Câmara e do Senado. Não demorou muito para que o militar se irritasse com a situação, 
dissolvesse o Legislativo e prendesse diversos adversários políticos. 

 A manobra golpista gerou reações no Rio de Janeiro: ferroviários da Estrada de Ferro 
Central do Brasil organizaram uma greve, enquanto setores da Marinha, liderados pelo almirante 
Custódio José de Melo, ameaçaram bombardear a capital caso o presidente não renunciasse. Diante 
da pressão, Deodoro da Fonseca renuncia da presidência em 23 de novembro de 1891. 

O GOVERNO FLORIANO PEIXOTO (1891-1894) 

De acordo com o artigo 42 da Constituição de 1891, 
em caso de vacância da Presidência, o vice-presidente só 
poderia sucedê-lo caso isso ocorresse após dois anos de 
mandato. Caso contrário, novas eleições deveriam ser 
convocadas. Como o governo constitucional de Deodoro se 
iniciara em novembro de 1891, pela lei era esperado que 
fosse legado aos cidadãos o direito de escolha do novo 
mandatário da República. 

Contudo, não foi isso que aconteceu. Apoiado por 
militares adversários do ex-presidente e por políticos de São 
Paulo, Floriano Peixoto ascendeu à presidência em 1891. 
Logo, o marechal substituiu deodoristas do governo federal 
e dos governos estaduais por aliados, o que o permitiu dar 
início a um governo forte e centralizado.  

Na economia, Floriano buscou reverter os prejuízos da 
política de Encilhamento, proibindo as instituições bancárias 
de emitirem dinheiro, que passa a ser uma atribuição do 
governo central. Também foram adotadas medidas 
industrializantes, facilitando o crédito para empresários e 

para a importação de maquinário. Isso criou atritos com os cafeicultores, defensores de uma política 
econômica voltada para a exportação de seu principal produto.  

 Para os grupos urbanos situados na capital, o marechal baixou o preço da carne e de outros 
produtos básicos, além de reduzir o valor dos aluguéis e incentivar a construção de moradias 
populares. Isso permitiu ao presidente desfrutar de grande prestígio no Rio de Janeiro, sendo a 
primeira liderança republicana a dar origem a um fenômeno político, o florianismo. Grande parte 
de seus apoiadores eram membros da corrente jacobina, que manifestavam sua admiração ao 
presidente nos jornais e nas ruas. Para eles, Floriano era o “Salvador da República”, ou mesmo o 
“Robespierre brasileiro” – em referência a Revolução Francesa.  

 

Figura 5 - Foto oficial do presidente Floriano Peixoto. 
Fonte: Portal do Planalto. 
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A Revolução Federalista e a Revolta da Armada  

Ao mesmo tempo que gozava de grande prestígio entre as classes urbanas da capital federal, 
Floriano Peixoto era considerado autoritário devido ao duro trato legado aos seus inimigos. Em 
1892, quando militares se organizaram para exigir o retorno de Deodoro na cidade de Niterói, o 
movimento não chegou a durar 24 horas, pois 13 revoltosos foram executados. Outro a sofrer a 
cólera de Floriano foi José do Patrocínio, antigo abolicionista e forte crítico do governo. Acusado de 
conspiração devido aos seus posicionamentos, o “Tigre de Abolição” foi preso e condenado ao 
desterro1 em Cucuí, no Amazonas.  

No Rio Grande do Sul, uma disputa pelo governo estadual2 entre elites regionais acabou 
ganhando grandes proporções durante o governo Floriano Peixoto. Após a posse do presidente, em 
novembro de 1891, Júlio de Castilhos, que ocupava o governo do Rio Grande do Sul, foi deposto por 
não se posicionar favorável ao novo chefe do poder central, sendo substituído por republicanos de 
tendência liberal.  

A crise política continuou, e outros dois presidentes de estado foram destituídos; o último 
deles derrubado por Júlio de Castilhos, que reassume o governo do Rio Grande do Sul. Em fevereiro 
de 1893, foi a vez de Gaspar Silveira Martins, chefe do Partido Federalista, insurgir-se contra o novo 
mandatário do estado, iniciando um movimento que ficou conhecido como Revolução Federalista.  

Para resumir o conflito travado naquele período, podemos dividir os atores políticos em dois 
grupos:  

→ os maragatos, apelido dado aos partidários de Gaspar Silveira Martins, defendiam o 
parlamentarismo como sistema de governo, e a revogação da Constituição do Estado pelo fato de 
permitir a reeleição do presidente da província por sucessivos mandatos. Esta ala também recebeu 
apoio dos monarquistas gaúchos. 

→ os pica-paus, nome dado aos castilhistas do Partido Republicano Rio-Grandense, eram adeptos 
das ideias positivistas e do presidencialismo como sistema de governo, e possuíam o apoio do 
governo de Floriano Peixoto.  

Cabe destacar que os dois grupos eram liderados por políticos favoráveis à República como 
forma de governo, mas divergiam quanto ao melhor sistema de governo para o país. 

A disputa pelo poder entre pica-paus e maragatos descambou para uma sangrenta guerra 
civil, na qual se estima que 10.000 combatentes foram mortos. A grande peculiaridade deste conflito 
foi o largo uso da degola – chamada de “gravata-vermelha” – para a execução dos adversários: 
acredita-se que pelo menos 1.000 pessoas tiveram suas carótidas rasgadas a facadas. 

Enquanto o solo rio-grandense era salpicado de sangue, no Rio de Janeiro o almirante 
Custódio José de Melo deu início a Revolta da Armada, na qual se exigia a renúncia de Floriano e a 
convocação de novas eleições. Os revoltosos da Marinha bombardeavam o Rio de Janeiro e Niterói, 
o que por vezes causava a morte de vários civis. Com a adesão de setores monarquistas ao 

                                                   
1 Condenação ao exílio, no qual são perdidos os direitos políticos. 
2 Neste período, os governadores dos estados da Federação eram chamados de presidentes de estado, e o termo província para 
designar as divisões territoriais do país (São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco etc.) caem em desuso. 
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movimento, tanto o governo quanto jornais florianistas consideravam a Revolta da Armada uma 
ameaça à República. 

Diante das revoltas simultâneas, Floriano Peixoto decretou estado de sítio3, prendeu 
suspeitos de conspiração contra a República, empastelou4 jornais e transferiu a capital 
momentaneamente para Petrópolis, a fim de refugiar-se dos ataques dos bombardeios. O apoio 
naval dos Estados Unidos permitiu a Floriano obter certa vantagem sobre os rebeldes da Marinha. 
Em novembro de 1893, Custódio encaminhou embarcações para o sul, a fim de juntar-se aos 
maragatos, mas estas foram torpedeadas.  

A Revolução Federalista também alcançou Santa Catarina, decretando Desterro como a sede 
dos maragatos e marinheiros contrários ao governo central. Com apoio dos militares e políticos 
daquele estado, Floriano conseguiu prender e executar vários revoltosos, o que levou suas elites 
regionais a alterarem o nome da capital para Florianópolis – uma humilhação a mais para os 
maragatos. 

A dura repressão imposta aos revoltosos fez com que Floriano se tornasse conhecido como 
o “Marechal de Ferro”. Derrotadas as duas revoltas, as eleições presidenciais ocorreram 
normalmente em março de 1894, quando o candidato dos cafeicultores paulistas, Prudente de 
Morais, venceu com ampla vantagem Lauro Sodré, representante dos florianistas. 

O GOVERNO PRUDENTE DE MORAIS (1894-1898) 

Apesar de vitorioso nas urnas, o governo do paulista Prudente de Morais já se mostraria difícil 
no momento da posse. Ao chegar no Rio de Janeiro, não havia sequer um carro para conduzi-lo até 
o Palácio do Catete, nova sede do governo federal. Floriano se negou a transmitir o cargo ao 
sucessor, deixando o palácio presidencial aberto, sujo e sem funcionários. Para piorar, a Constituição 
permitia que fossem eleitos presidente e vice de chapas diferentes, o que acabou acontecendo na 
eleição de 1894. Junto com Prudente, assumia como vice o florianista Manuel Vitorino. 

A situação do país não ia nada bem. Na economia, ainda se amargavam os impactos do 
encilhamento, agravados pelos custos do governo federal para conter as revoltas do período de 
Floriano Peixoto. Na política, militares florianistas e o seu próprio vice conspiravam pelo fracasso do 
governo, que acaba sendo interrompido devido ao adoecimento do presidente.   

 A capital viveu dias de angústia a partir da posse de Manuel Vitorino, que substitui Prudente 
após o seu afastamento. Neste período, uma guerra começa a ser travada entre o poder central e 
os habitantes de Canudos, um distante arraial formado no sertão baiano, mas que passou a ser 
conhecido por todo o país, a partir do conflito.  

A Guerra de Canudos 

As revoltas que eclodiram durante a República da Espada (1889-1894) podem ser 
consideradas conflitos travados entre elites, fossem eles entre militares e civis, entre governo 
central e grupos marginalizados, ou mesmo entre facções regionais. E embora o povo chegasse a se 

                                                   
3 Suspensão temporária dos direitos e garantias individuais dos cidadãos pelo Poder Executivo, diante de uma situação de grave 
desordem pública. 
4 Fechamento da sede de um jornal ou revista, por motivações políticas ou pessoais.  
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posicionar diante desses confrontos, sua participação era restringida pelos interesses das lideranças 
egressas das altas camadas da sociedade.   

 A partir do governo Prudente de Morais, muitos movimentos foram organizados pelas 
camadas populares da sociedade, muitas vezes sem a participação das elites. O primeiro deles foi 
Canudos, que veremos a seguir. 

Na segunda metade do século XIX, ainda durante o Segundo Reinado, a figura de Antônio 
Mendes Maciel – conhecido como Antônio Conselheiro – ganhou notoriedade no sertão da Bahia 
pela sua resistência ao sistema métrico decimal nas relações comerciais. Como você deve se 
lembrar, na década de 1870, a tentativa do governo monárquico de padronizar o sistema de pesos 
e medidas gerou fortes reações populares em diversas províncias do nordeste, chamadas de 
Quebra-Quilos. 

Instaurado o regime republicano, Conselheiro foi crítico ferrenho da separação entre Igreja e 
Estado, do sistema de coleta de impostos e das mudanças da moeda. Aos poucos, foi se 
consolidando como uma liderança messiânica, ou seja, uma figura carismática e de pregação 
religiosa, capaz de atrair multidões de seguidores. Segundo ele, Deus o havia enviado para amenizar 
as penúrias sofridas pelos sertanejos pobres, e para pôr fim à laicidade promovida pela República.  

Em 1896, Antônio Conselheiro e seus seguidores se fixaram na fazenda Canudos, situada às 
margens do rio Vaza-Barris, no sertão baiano. Ali organizaram Belo Monte, um pequeno arraial 
formado por casas simples de pau a pique, uma igreja e uma prisão.  

Embora miserável, Belo Monte se tornou uma alternativa à exploração sofrida pelos 
sertanejos por poderosos locais, conhecidos como “coronéis”, e Conselheiro um conhecido nome 
entre aqueles que buscavam conforto espiritual. Caravanas de pessoas se dirigiram para o povoado, 
que chegou a abrigar 25 mil pessoas! Canudos passou a ser vista como uma ameaça pelas elites 
políticas locais e pela Igreja, e o governo federal foi 
acionado para lidar com o problema. 

Em 1896, o então presidente Manuel Vitorino 
enviou para Canudos uma expedição militar para 
render seus habitantes e destruir o arraial. Um conflito 
foi travado entre sertanejos e militares, com baixas 
para ambos os lados. Belo Monte, no entanto, resistiu, 
e as tropas federais bateram em retirada. Em janeiro 
de 1897, uma nova expedição foi organizada, dessa vez 
reunindo oficiais federais e da força estadual. Apesar 
da superioridade bélica, os militares foram novamente 
vencidos pelos conselheiristas.  

Uma terceira expedição ocorreu março de 1897, 
dessa vez liderada por Moreira César, nome associado 
ao florianismo, devido a ter sido o comandante que 
promoveu a rendição dos últimos rebeldes da 
Revolução Federalista. A essa altura, os confrontos em 
Canudos eram acompanhados pelos jornais da capital 
federal, que tacharam Conselheiro e seus seguidores 

Figura 6 - "A República contempla o heroísmo de seus defensores de 4, 
nos sertões da Bahia, em luta homérica contra os inimigos da Pátria e 
oferta-lhes uma coroa de louros".  
Charge de Ângelo Agostini, Revista Ilustrada, 1897. Fonte: Biblioteca 
Nacional. 
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de monarquistas e fanáticos. Jornalistas – muitos deles florianistas e apoiadores de Vitorino – 
passaram a ver na continuidade do arraial um risco à própria República e à ideia de civilização.    

 Após nova derrota, a imagem do governo federal se desgastava na opinião pública.  Os 
florianistas faziam grande barulho na imprensa, acumulavam cargos na gestão de Vitorino e 
confrontavam monarquistas pelas ruas, tidos como responsáveis por Canudos. Temendo perder sua 
influência na República, os cafeicultores pressionaram pelo retorno de Prudente à presidência, o 
que acaba acontecendo em março de 1897. 

A quarta expedição para Canudos foi organizada – e novamente derrotada – após a volta do 
presidente, o que serviu como pretexto para que ele fosse amplamente criticado pelos florianistas. 
Finalmente, ao final de 1897, Prudente de Morais concedeu amplos poderes ao marechal Carlos 
Bittencourt, que partiu para Canudos com pesado armamento e munição recolhida por todo o país.  

Segundo Euclides da Cunha, enviado para o local como correspondente jornalístico, muitos 
militares traziam ao peito medalhinhas de bronze com a imagem de Floriano Peixoto. Isso deixava 
clara a ideia de que somente a destruição de Canudos poderia salvar a República. 

Após dias de combate, Antônio Conselheiro foi morto, mas a violência do conflito estava 
longe de terminar. Em apenas três dias, plantações foram destruídas, casas queimadas com seus 
habitantes dentro, cadáveres deixados para apodrecer pelas ruas do arraial. A guerra de Canudos 
acabava, com o saldo final de 20 mil mortos.      

Canudos, por Euclides da Cunha 
Enviado como correspondente do Estado de São Paulo para realizar a cobertura da guerra 

de Canudos, o jornalista Euclides da Cunha se deparou com uma parte do Brasil 
desconhecida pelos habitantes do Rio de Janeiro. Era o choque de dois brasis: o do litoral, 
portador de um projeto republicano e orientado pela ideia de civilização. O outro era o do 
sertão, onde predominavam o misticismo, a miséria e a mestiçagem. 

Diante da violência empregada para a destruição de Canudos, Euclides questiona se a 
população do litoral era tão civilizada quanto acreditava ser. Em seu discurso, as elites 
diziam salvar a República e a unidade do território, mas excluíam parcelas da população de 
sua ideia de Brasil. Mas os habitantes dos sertões, apesar de esquecidos pelo “Brasil oficial” 
e castigados pela seca e miséria, sobreviviam, resistindo bravamente a todas as expedições 
enviadas pela capital federal. Em suas próprias palavras: "o sertanejo é, antes de tudo, um forte.”   

Com o término do conflito, Euclides retornou para o Rio de Janeiro, onde em 1902 publicou a 
Os sertões, com suas impressões científicas, geográficas e humanas sobre o que encontrou em 
Canudos. A obra foi o primeiro livro-reportagem publicado no Brasil, sendo também um dos 
marcos da literatura pré-modernista.   

Após a vitória em Canudos, as tropas federais foram recebidas por Prudente de Morais e 
grande comitiva no Rio de Janeiro. Em meio às comemorações, ouviu-se do meio da multidão vivas 
à Floriano Peixoto e Manuel Vitorino. Era Marcelino Bispo de Mello, florianista do 10º Batalhão do 
Exército; rapidamente, o praça sacou uma pistola e apertou o gatilho várias vezes, falhando em 
todas elas. O presidente aproveitou para se esquivar da arma com a cartola, enquanto o atacante 
retirava um punhal para desferir-lhe um golpe. Acabou por ferir mortalmente o marechal 
Bittencourt, líder da campanha em Canudos, que se coloca a frente de Prudente de Morais.   
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Após o atentado, o presidente decretou estado de sítio, se aproveitando para fechar 
organizações florianistas. Os adversários já não iam bem da pernas, pois o último presidente da 
República da Espada já havia falecido em junho de 1895, o que fez com que o florianismo perdesse 
sua razão de existir.  

Prudente de Morais passou a ter grande popularidade a partir do trágico episódio, e governou 
sem grandes contratempos até o final de seu mandato, em novembro de 1898. Para muitos 
historiadores, seu governo representou o início da República Oligárquica, período no qual o poder 
permaneceu concentrado nas mãos de um restrito grupo de mandatários, boa parte deles 
pertencentes à elite cafeeira do país. Outros estudiosos tendem a considerar o final do seu mandato 
como o final do período de consolidação da República, que como vimos, esteve sob constante 
disputa por vários grupos políticos a partir de 1889.  

QUESTÕES COMENTADAS DA UNESP 
Agora que vimos um pouco sobre os turbulentos anos iniciais da Primeira República, que tal 

resolvemos juntos algumas questões da Unesp, da 1ª e 2ª fases, envolvendo este conteúdo?  

Em nosso material completo, você terá dezenas de questões de múltipla escolha da Unesp, 
além de questões de outros vestibulares para exercitar os conhecimentos adquiridos. Caso você 
encontre dúvida em alguma delas, todas todas estarão resolvidas e comentadas ao final de cada 
capítulo.   

Ah, durante nosso curso também lançaremos questões originais nos simulados, e um caderno 
de questões especialmente voltado para a 2ª fase do vestibular da Unesp. 

Veja a seguir uma pequena amostra do nosso material, com exercícios comentados da 
primeira e segunda etapas da Unesp... 

Figura 7 – Representação do atentado contra Prudente de Morais, por Ângelo Agostini. 
Revista Dom Quixote, 1897. Fonte: Wikimedia Commons. 
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QUESTÕES UNESP – 1ª ETAPA 

 (Unesp/2016) A chamada crise do Encilhamento, no final do 
século XIX, foi provocada  

a) pela moratória brasileira da dívida contraída junto a casas 
bancárias alemãs e italianas.  

b) pela crise da Bolsa de Valores, que não resistiu ao surto especulativo do pós-Primeira Guerra 
Mundial.  

c) pelo fim da política de proteção à produção e exportação de café, que enfrentava forte 
concorrência colombiana.  

d) pela emissão descontrolada de papel-moeda, que provocou especulação financeira e alta 
inflacionária.  

e) pelo encarecimento dos bens de primeira necessidade, que eram majoritariamente 
importados dos Estados Unidos.  

Comentários 

Uma questão que demanda conhecimentos prévios do vestibulando. O encilhamento foi o 
nome dado à política econômica conduzida pelo ministro Rui Barbosa durante o governo provisório 
de Deodoro da Fonseca, que consistiu na larga emissão de papel-moeda para estimular o 
crescimento econômico e a indústria nacional. Contudo, isso acabou gerando a especulação 
financeira generalizada e a criação de empresas-fantasma para a obtenção de recursos nas 
instituições bancárias, direcionando o país para uma hiperinflação. Dito isso, a alternativa D é a 
correta. 

Quanto às demais alternativas, 

- A alternativa A está incorreta, já que a suspensão do pagamento da dívida externa do país se deu 
a partir do governo Campos Sales, por meio de sua política econômica que ficou conhecida como 
funding loan. 

- A alternativa B está incorreta, pois a política econômica de Rui Barbosa se deu no governo Deodoro 
da Fonseca, no final do século XIX. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial (ou Grande Guerra) 
ocorreu entre 1914 e 1918, período em que o presidente Venceslau Brás se encontrava no poder.  

- A alternativa C está incorreta, uma vez que os estímulos estatais à economia cafeeira permanecem 
durante toda a Primeira República, ainda que por vezes os produtores encontrassem certa 
resistência do governo federal. 

- A alternativa E está incorreta, dado que a maioria dos chamados “bens de primeira necessidade”, 
conceito que no período podemos reduzir aos alimentos, eram produzidos no país.  

Gabarito: D 

(Unesp/2001) "Restauração e Antônio Conselheiro tornam-se sinônimos, pois ambos surgem 
como antípodas de republicanismo e jacobinismo. Os jornais são os maiores veículos desta 
propaganda imaginativa, de consequências trágicas". 

(Edgar Carone. "A República Velha".) 
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A citação relaciona-se a: 

a) Monarquismo e Guerra de Canudos. 

b) Federalismo e Revolução Farroupilha. 

c) Revolução Federalista e Proclamação da República. 

d) Deposição de D. Pedro II e Abolição. 

e) Guerra do Paraguai e Questão Militar. 

Comentários 

No período de consolidação da República, vimos que a imprensa vinculada a corrente política 
jacobina/florianista enxergou a resistência dos conselheiristas como uma ameaça à República, ou 
seja, associava a derrota do governo federal na guerra de Canudos à possibilidade de restauração 
da monarquia no país. Assim sendo, a alternativa A é a resposta. 

Vejamos as demais opções de resposta: 

- A alternativa B está incorreta, pois a guerra dos farrapos ocorreu entre o período regencial e o 
Segundo Reinado, sendo posterior o surgimento da figura de Antônio Conselheiro e do movimento 
jacobino. 

- A Revolução Federalista não contou com a participação de Antônio Conselheiro, o que torna 
incorreta a alternativa C. Curiosamente, o conflito ocorrido na região sul do país durante o governo 
Floriano Peixoto contou com o envolvimento do monge João Maria, uma das lideranças de outro 
movimento messiânico, a Revolta do Contestado.  

- A alternativa D está incorreta, uma vez que a ideia de restauração só poderia ter ocorrido após o 
final da monarquia no país, em 1889. 

- A alternativa E está incorreta, pois a guerra do Paraguai e a questão militar transcorreram durante 
o Segundo Reinado. A ideia de restauração da monarquia é posterior à Proclamação da República, 
ou seja, a partir de 1889. 

Gabarito: A 

(Unesp/2008) Com a proclamação da República no Brasil, as antigas províncias receberam a 
denominação de estados. A mudança de província no Império para estado na primeira 
República não foi somente questão de nomenclatura, considerando que 

a) os presidentes das províncias indicavam o primeiro ministro no parlamentarismo brasileiro 
e os estados eram administrados por interventores nomeados pelo presidente. 

b) os governantes das províncias eram membros das famílias tradicionais da sociedade local e 
os presidentes dos estados atendiam aos interesses gerais da nação. 

c) os presidentes das províncias exerciam um mandato de quatro anos, enquanto na 
presidência dos estados havia grande rotatividade política provocada por lutas partidárias. 

d) as províncias substituíam o poder central na manutenção da integridade territorial do país, 
enquanto os estados delegavam essa função ao presidente da república. 

e) os presidentes das províncias eram indicados pelo poder central, enquanto os presidentes 
dos estados eram eleitos pelas situações políticas e sociais regionais. 



Professor Marco Túlio 
UNESP 

19 
24 

  

História – Professor Marco Túlio 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

Comentários 

A questão demanda conhecimentos prévios sobre a Primeira República do Brasil. A 
Constituição de 1891 introduziu o sistema federalista no país, o que inclui a eleição dos governantes 
dos estados, à época chamados de presidentes, por meio de eleições diretas. Trata-se de uma 
grande mudança em relação ao Segundo Reinado, quando presidentes de província eram 
diretamente nomeados pelo Imperador, o que evidenciava a centralização política do período. O 
federalismo, por outro lado, pressupõe a descentralização administrativa do país, o que faz com que 
cada estado tenha direito a elaborar sua própria constituição, solicitar empréstimos no exterior e 
eleger seus próprios governantes. Dito isso, a alternativa E é a correta.    

Quanto às demais alternativas, 

- A alternativa A está incorreta, uma vez que o “primeiro ministro” no Segundo Reinado, cargo 
chamado à época de presidente do Conselho de Ministros, era eleito pelo próprio imperador, e não 
pelos governos provinciais. Ademais, ao longo da Primeira República, salvo no período Hermes da 
Fonseca, os estados não eram governados por interventores, mas por mandatários eleitos pelo voto 
direto. 

- A alternativa B está incorreta, uma vez que no Segundo Reinado os governantes das províncias 
nem sempre eram membros das oligarquias locais, enquanto na Primeira República os presidentes 
dos estados geralmente eram eleitos a partir de acordos dos chefes municipais. 

- A alternativa C está incorreta, posto que o cargo de presidente de província não tinha mandato 
definido. Quanto ao presidente do estado, seu mandato tinha duração de quatro anos. 

- A alternativa D está incorreta haja visto que os governantes das províncias estavam diretamente 
subordinados ao poder moderador, enquanto os presidentes dos estados tinham autonomia jurídica 
diante do poder central. 

Gabarito: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professor Marco Túlio 
UNESP 

20 
24 

  

História – Professor Marco Túlio 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

QUESTÕES UNESP – 2ª ETAPA 

(Unesp/2019) Observe a tela Tiradentes esquartejado, de Pedro Américo, pintada em 1893. 

 
 (www1.folha.uol.com.br) 

a) Indique o momento histórico em que a tela foi pintada e cite uma dificuldade política, social 
ou econômica vivida naquele momento.  

b) Identifique, através da análise da imagem, um elemento visual que acentue seu caráter 
dramático e um elemento visual que enfatize a caracterização de Tiradentes como mártir. 

Comentários 

a) A obra em questão foi criada em 1893, durante o governo Floriano Peixoto, o segundo da 
chamada Primeira República (1889-1930). Trata-se de um momento em que artistas e outros 
entusiastas se dedicaram a produzir pinturas, esculturas e livros que legitimassem o novo regime 
perante o povo. No caso da obra de Pedro Américo, vemos representado Tiradentes, cujo culto foi 
estimulado pelos republicanos por se tratar de um personagem conhecido, que ajudaria a 
disseminar a ideia de República entre as classes que não participaram do seu processo de 
implantação.  

b) Tiradentes é representado esquartejado em um cadafalso, estrutura utilizada para 
execuções, o que contribui para sugerir seu sacrifício em nome de valores maiores. Ao seu lado é 
posto um crucifixo, a fim de que sua imagem fosse aproximada à de Jesus Cristo. Tal como o principal 
ícone do cristianismo, o alferes da Inconfidência havia sido traído, e foi o único a receber uma pena 
severa devido à defesa de seus ideais. Em um país como o Brasil, cuja cultura foi moldada pelo 
catolicismo, a aproximação entre as duas figuras obteve grande impacto no imaginário popular.  
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(Unesp/2016) Um dos elementos marcantes do imaginário republicano francês foi o uso da 
alegoria feminina para representar a República. A Monarquia representava-se naturalmente pela 
figura do rei, que, eventualmente, simbolizava a própria nação. Derrubada a Monarquia, 
decapitado o rei, novos símbolos faziam-se necessários para preencher o vazio, para representar 
as novas ideias e ideais, como a revolução, a liberdade, a república, a própria pátria. Entre os 
muitos símbolos e alegorias utilizados, em geral inspirados na tradição clássica, salienta-se o da 
figura feminina.  

(José Murilo de Carvalho. A formação das almas, 1990.) 

 

(Pedro Bruno. A Pátria, 1919. Museu da República, Rio de Janeiro.) 

Estabeleça uma relação entre o texto e a imagem. Indique três elementos da imagem que 
justifiquem a relação estabelecida. 

Comentários 

O texto do historiador José Murilo de Carvalho, que destaca as representações femininas da 
República no Brasil, corrobora com o que é observável na obra A Pátria, de Pedro Bruno. As 
mulheres retratadas no quadro são a esposa e filhas de Benjamin Constant, um dos principais 
entusiastas do novo regime no país, cujo quadro se encontra ao fundo do aposento, juntamente 
com o de Deodoro e de Tiradentes.  

Desempenhando papel semelhante ao da Marianne, personagem que simbolizava a 
República francesa, as mulheres da obra representam o regime republicano brasileiro, construído 
pelas mãos que tecem a bandeira nacional. Com isso, buscava-se despertar sentimentos patrióticos 
naqueles que contemplassem o quadro. Ao mesmo tempo, as mulheres são acompanhadas de 
bebês e crianças de colo, representando não somente a jovialidade da República brasileira, mas a 
maternidade que se legava ao feminino naquele período. 
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⋆⋆⋆QUESTÕES BÔNUS ⋆⋆⋆ 

Para que você possa exercitar mais um pouquinho, que tal um pouquinho mais? Confira duas 
questões do vestibular da Fatec, voltado para graduações tecnológicas...  

(2000/Fatec) Antônio Conselheiro, o profeta de Canudos, foi um exemplo típico de líder 
carismático produzido pela estrutura agrária e pelo misticismo religioso do sertão nordestino. 
Sobre o episódio de Canudos é correto afirmar: 

a) Os seguidores de Antônio Conselheiro lutavam pela salvação da alma, contra a miséria, a 
fome e defendiam a estrutura latifundiária nordestina. 

b) Os seguidores de Antônio Conselheiro lutavam pela salvação da alma, contra a miséria, a 
fome e a estrutura latifundiária nordestina. 

c) Os seguidores de Antônio Conselheiro lutavam pela salvação da alma, contra a miséria, a 
fome e pela implantação de um regime democrático liderado pelo beato e pelas oligarquias 
nordestinas. 

d) Os cangaceiros e jagunços, que, no início, apoiaram Antônio Conselheiro, abandonaram o 
arraial de Canudos, na Segunda expedição militar organizada pelo governo da Bahia para 
reprimir o movimento. 

e) Canudos foi um movimento que terminou quando a oligarquia nordestina resolveu realizar 
reformas sociais que possibilitaram ao povo do sertão melhores condições de vida. 

Comentários 

- A concentração fundiária na região nordeste foi contestada pelos conselheiristas, que organizaram 
uma comunidade alternativa à exploração dos coronéis na antiga fazenda de Canudos. Dito isso, a 
alternativa A está incorreta. 

- O arraial de Belo Monte, organizado por Conselheiro e seus seguidores no sertão baiano, era uma 
resposta às duras condições sociais impostas à população sertaneja pobre naquele período, que 
vivia subjugada aos coronéis. Com isso, a alternativa B é a resposta. 

   Em ambas as questões de 2ª etapa, o enfoque da Unesp foi o que podemos chamar de 
mentalidade, ou seja, nos símbolos utilizados pelos republicanos – por exemplo, Tiradentes, a 
bandeira e as representações femininas da República – para influenciar o comportamento 
político da população.  

   A mentalidade é uma abordagem extremamente recorrente em várias provas da Unesp. Inclui, 
por exemplo, a visão que os europeus tinham dos indígenas na conquista da América, o poder 
da Igreja em ditar o comportamento dos homens da Idade Média, e como regimes autoritários 
do século XX se utilizaram de propaganda para se legitimarem.  
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- A alternativa C está incorreta, já que a democracia não era algo almejado por Antônio Conselheiro 
e os demais habitantes de Canudos. A formação do arraial se deu como uma resposta às condições 
sociais do interior do nordeste, sem objetivar qualquer transformação no sistema político. 

- Canudos não foi apoiada por bandos de cangaceiros, portanto a alternativa D está incorreta.  

- Nenhuma reforma foi elaborada pelos oligarcas do nordeste, e por isso a alternativa E está 
incorreta. O fim de Canudos se deu com a quarta expedição enviada pelo governo federal, que 
destruiu as habitações do local e dizimou os seus habitantes. 

Gabarito: B 

 (1999/Fatec) O marechal Floriano Peixoto, em sua política econômico financeira, 

a) orientou-se no sentido de apoiar a lavoura, principalmente a cafeeira, cuja situação era 
precária devido à diminuição da demanda nos mercados internacionais. 

b) procurou combater a inflação, contando para isso com a colaboração de seu Ministro da 
Fazenda, Joaquim Murtinho. 

c) buscou particularmente a diversificação de produtos agrícolas, buscando substituir o café 
pelo algodão, cacau e açúcar, como produtos básicos de nossa economia exportadora; como 
consequência ocorreram rebeliões contra o governo central, promovidas pela oligarquia 
cafeicultora paulista. 

d) orientou-se no sentido de promover a industrialização do país através de uma política de 
empréstimos e financiamentos. 

e) visando a diminuir a dívida externa do Brasil, pagou a maior parte de nossos débitos no 
exterior, principalmente junto aos Estados Unidos. 

Comentários 

Essa é uma questão “direto ao alvo”, ou seja, que demanda conhecimentos prévios do aluno 
sobre o conteúdo cobrado. A política econômica do governo Floriano Peixoto foi marcada por 
medidas industrializantes, como a concessão de crédito para empresários e a importação de 
maquinário. Assim sendo, a alternativa D é a correta.  

Quanto às demais alternativas... 

- A alternativa A está incorreta, pois as medidas do governo Floriano visando impulsionar a 
industrialização foram encaradas como uma ameaça às oligarquias cafeeiras, e não como apoio.  

-  Joaquim Murtinho era ministro da Fazenda do governo Campos Sales, e foi o responsável pela 
implantação do funding loan. Dito isso, a alternativa B está incorreta. 

- A alternativa C está incorreta, uma vez que as rebeliões contrárias ao governo Floriano Peixoto 
criticavam a legalidade de sua posse, que se deu de maneira divergente do que ditava a Constituição 
de 1891.  

-  A alternativa E está incorreta, pois conforme mencionamos em nossa aula, a política econômica 
florianista não se pautou na quitação da dívida externa,  mas na valorização da indústria nacional. 

Gabarito: D 
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    As questões da Fatec costumam ser mais objetivas que as 
da Unesp, ou seja, com menos interpretação de texto, portanto é 
preciso que o aluno tenha mais conhecimentos prévios sobre os 
assuntos cobrados. E aí, o que achou dessas questões? Quer saber 
mais sobre este vestibular? Então acesse o nosso site: 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 


