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No Rio Grande do Sul, dois partidos disputavam o poder:

1. Federalistas ou Maragatos:
o Representantes da velha elite do Partido Liberal do Império. Liderados por
Silveira Martins.

• Defendiam o Parlamentarismo e a autonomia estadual.
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2. Republicanos ou Pica-paus

• Do Partido Republicano Rio-Grandense, liderados por Júlio de Castilhos.

• Tal disputa evoluiu para uma guerra civil.

– Floriano recusou o pedido dos maragatos de intervenção federal no estado e
apoiou os pica-paus. O confronto se espalhou para Santa Catarina e Paraná. A
revolta foi violentamente reprimida pelas forças oficiais.
• Peixoto terminou seu mandato com a República consolidada.
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A Proclamação da República aconteceu em 15 de
novembro de 1889, levando à formação de um Governo
Provisório, que lançou as bases para uma nova
Constituinte e uma nova Constituição. A nova
Constituição brasileira foi promulgada em 1891 e
implantou grandes mudanças no Brasil. A respeito dessa
Constituição, marque a afirmação FALSA:

a) implantou o federalismo no Brasil, um sistema
político que concedia certo grau de autonomia para os
estados em relação à União.
b) o presidente foi determinado como o chefe do
Executivo, e a escolha do presidente ocorreria a partir
de eleições diretas para um mandato de quatro anos.
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c) a Constituição estipulava a realização de eleições
diretas para a escolha de um novo presidente em
1891.

d) a comissão que redigiu a Constituição fazia parte
da Assembleia Constituinte e, ao todo, cinco
pessoas foram nomeadas para redigir o
documento, que foi revisado por Rui Barbosa e
aprovado pelos parlamentares brasileiros.
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Objetivos:

• Compreender o processo histórico que
eclodiu na república brasileira assim como
os impactos da mesma na vida da
população.
• Recursos:

• Uso da fotografia como registro de
versões da história e vídeos
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1. Na Primeira República (1889-1930) houve a reprodução de muitos
aspectos da estrutura econômica e social constituída nos séculos anteriores.
Noutros termos, no final do século XIX e início do XX conviveram,
simultaneamente, transformações e permanências históricas. (Francisco de
Oliveira. Herança econômica do Segundo Império, 1985.)

O texto sustenta que a Primeira República brasileira foi caracterizada por
permanências e mudanças históricas. De maneira geral, o período
republicano, iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930, foi caracterizado:
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a) pela predominância dos interesses dos industriais, com a exportação de
bens duráveis e de capital.
b) por conflitos no campo, com o avanço do movimento de reforma agrária
liderado pelos antigos monarquistas.
c) pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de
produtos primários.
d) pela instituição de uma democracia socialista graças à pressão exercida
pelos operários anarquistas.
e) pelo planejamento econômico feito pelo Estado, que protegia os preços
dos produtos manufaturados.
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02. Sobre a participação dos militares na
Proclamação da República, é correto afirmar que:

a) o Partido Republicano foi influenciado pelos
imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência
política no seio do exército.
b) a proibição de debates políticos e militares pela
imprensa, a influência das ideias de Augusto Comte
e o descaso do Imperador para com o exército
favoreceram a derrubada do Império.
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c) o descaso de membros do Partido Republicano, como
Sena Madureira e Cunha Matos, em relação ao exército,
expresso por meio da imprensa, levou os "casacas" a
proclamarem a República.
d) o Gabinete do Visconde de Ouro Preto formalizou
uma aliança pró-republicana com os militares
positivistas no Baile da Ilha Fiscal.
e) a aliança dos militares com a Igreja acirrou as
divergências entre militares e republicanos, culminando
na Questão Militar.



03. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Contudo, sua
consolidação se fez pela violência de duas revoluções. Sobre o tema, assinale a
alternativa correta:
a) No plano ideológico, defendiam os federalistas a necessidade de um poder central
forte e limitada autonomia aos Estados, marcado pelo positivismo.
b) Floriano Peixoto assumiu o cargo de Presidente da República na condição de vice-
presidente eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e se posicionou
favoravelmente aos federalistas.
c) Desde o início, os rebeldes federalistas lutaram ao lado da Revolta da Armada, que se
desenvolvia na Baía da Guanabara.
d) Esquadras estrangeiras penetraram na Baía da Guanabara tentando impedir a
proclamação da república.
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04. 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 presidencialista;
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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05. Dentre os fatores que concorreram
diretamente para a queda da Monarquia
Brasileira, citamos:

a) a falta de trabalho para os negros libertos;
b) a abdicação de D. Pedro I;
c) a abolição da escravatura;
d) a posição anômala (defeituosa) do
exército;
e) A Guerra dos Farrapos

Era 13 de maio de 1888. O imperador dom
Pedro 2º estava na Europa, em um
tratamento de saúde, quando a princesa
Isabel assinou a lei que libertou os negros da
escravidão no Brasil.


