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República da Espada 

 

1) O golpe militar de 15 de novembro de 1889, momento da Proclamação da 

República, foi a culminância da chamada “Questão-Militar”, que pode ser explicada 

pela: 

a) oposição do Exército à escravidão sustentada pela Coroa. 

b) crescente intervenção dos militares no governo, após as guerras do Prata. 

c) origem oligárquica dos oficiais que defendiam a autonomia das Províncias e dos 

Municípios. 

d) influência das repúblicas americanas, governadas por ditadores militares. 

e) influência das ideias positivistas associadas a reivindicações de melhoria 

profissional dos militares. 

 

2) A proclamação da República no Brasil está longe de ser considerada um momento 

de transformação revolucionária, embora ela tenha trazido algumas mudanças 

significativas. Uma característica inovadora dos primeiros anos da nova forma de 

governo foi: 

a) a valorização de um novo produto de exportação. 

b) a adoção do sistema parlamentarista. 

c) a política de investimentos nas sociedades anônimas. 

d) a popularidade do novo regime. 

e) o direito de toda a população ao voto 
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3) Após a Proclamação da República Brasileira, uma das medidas tomadas pelo 

Governo Provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro, e que desencadeou uma onda 

especulativa no país, foi a: 

a) estatização da indústria de base. 

b) política emissionista. 

c) elevação da taxa cambial. 

d) abertura às importações. 

e) criação da casa da moeda 

 

4) Sobre a constituição de 1891 no Brasil, podemos afirmar que foi: 

a) parlamentarista e liberal. 

b) presidencialista e laica. 

c) centralizadora e liberal. 

d) positivista e laica. 

e) presidencialista e positivista. 

 

5) A proclamação da República no Brasil está longe de ser considerada um momento 

de transformação revolucionária, embora ela tenha trazido algumas mudanças 

significativas. Uma característica inovadora dos primeiros anos da nova forma de 

governo foi: 

a) a valorização de um novo produto de exportação. 

b) a adoção do sistema parlamentarista. 

c) a política de investimentos nas sociedades anônimas. 

d) a popularidade do novo regime. 

e) o direito de toda a população ao voto. 


