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A República Velha (1889-1930) 

 

1) Os primeiros anos do novo regime foram marcados por uma crise política, que 

se agravou a ponto de chegar à luta armada. Qual foi o motivo dessa crise? 

R. Cada um dos grupos que participou da derrubada do Império desejava que o 

novo sistema político fosse estabelecido de acordo com os seus interesses 

particulares, sobretudo no campo da economia. 

 

2) A oligarquia pretendia que o Estado republicano apoiasse totalmente a 

agricultura em geral e o café em particular, enquanto a classe média e a 

burguesia desejavam o que? 

R. O desenvolvimento das novas atividades econômicas, particularmente a 

indústria, o comércio e os serviços. 

 

3) O Governo Provisório tinha três funções básicas que era consolidar o novo 

regime, institucionalizá-lo por meio da aprovação de uma Constituição e 

executar certas reformas administrativas que se mostravam necessárias. 

Visando alcançar seus objetivos, adotou uma série de medidas, entre elas, 

quais se destacaram? 

R. A reforma do sistema bancário, a reforma no Judiciário, a separação entre 

Igreja e Estado, criando os cartórios de registro civil, a convocação de eleições 

para estabelecer uma Assembleia Constituinte, cuja função seria preparar a 

primeira Constituição republicana. 

 

4) A indicação do Barão de Lucena (monarquista) para compor seu ministério 

provocou o fortalecimento da oposição civil e militar ao governo de Deodoro. 

Qual foi a resposta do marechal? 

R. Foi violenta, fechou o Congresso Nacional no dia 3 de novembro de 1891, 

tentando estabelecer uma ditadura. 
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5) Com a renúncia de Deodoro, assumiu o vice-presidente, marechal Floriano 

Peixoto. Como foi seu governo? 

R. Foi agitado. Os adversários o acusaram de ser brutal arbitrário e perseguidor 

de seus inimigos. Seus aliados diziam que ele incentivava a indústria, defendia 

ao máximo a economia nacional e era o primeiro governante brasileiro a tomar 

medidas concretas a favor das camadas populares. 

 

6) Durante a República Velha, como era o sistema partidário e quais eram os 

partidos mais importantes? 

R. Os partidos eram estaduais e não nacionais; cada estado da Federação tinha 

suas próprias organizações partidárias. O partido mais importante do país era o 

PRP (Partido Republicano Paulista), já que São Paulo era o estado mais 

poderoso; o seguinte em importância era o PRM (partido Republicano Mineiro). 


