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A República da Espada (1889-1894) 

O movimento militar chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, 

proclamou a República no Brasil, implantando um modelo de governo que se 

declarava democrático. Décio Saes, ao estudar posteriormente esse movimento, 

afirma que a democracia nascente definia-se desde logo como uma democracia 

elitista e limitada, que correspondia a um refinamento da dominação de classe dos 

proprietários de terras no plano das instituições políticas, configurando um novo 

modelo de exclusão política. 

SAES, Décio. Classe média e sistema político no Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz, 1984. 

 

 

1) O papel cumprido pelo Exército na proclamação da República assegurou aos 

militares a chefia do novo governo. Essa fase da República brasileira, liderada 

por presidentes fardados, é conhecida como República da Espada. Um 

importante acontecimento foi a elaboração da primeira Constituição republicana 

por: 

a) Um ministério 

b) Assembleia Constituinte 

c) Um presidente 

d) Oligarquias  
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2) O Poder Judiciário, pela nova Constituição, seria composto de 15 juízes 

nomeados pelo presidente e teria atribuições de arbitrar em todo o território 

nacional, em substituição ao: 

a) Federalismo 

b) Poder Executivo 

c) Poder Legislativo 

d) Poder Moderador 

 

3) O primeiro presidente do Brasil, o marechal Deodoro da Fonseca, foi eleito pelo 

Poder Legislativo. O curto governo de Deodoro foi marcado pelos embates entre 

a política centralizadora do presidente e: 

a) O federalismo do Congresso 

b) As normas da Igreja 

c) As cláusulas da Constituição 

d) A autonomia dos cidadãos 

 

 

4) Com a renúncia de Deodoro, em novembro de 1891, assumiu o vice-presidente, 

marechal Floriano Peixoto. Floriano governou apoiado em uma aliança com o 

Partido Republicano Paulista, controlado: 

a) Pelo Congresso 

b) Pelo Poder Judiciário 

c) Pelos grandes proprietários 

d) Cafeicultores paulistas 
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5) O federalismo é uma forma de governo em que os estados que formam um país 

têm relativa autonomia para tomar determinadas decisões, sem necessidade de 

aprovação: 

a) Do Congresso 

b) Do governo central 

c) Da Constituição 

d) Da Câmara 

 

 


