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Execícios sobre História do Rio Grande 
do Sul com Gabarito   

 

Professor Rafael Menezes (Elite Porto Alegre) 
 
01. (UFRGS 2003) Em 1750, em virtude do Tratado de 
Madri, de 13 de janeiro, o governo metropolitano de 
Lisboa ordenou ao então governador de Santa Catarina, 
Manoel Escudeiro de Souza, que mandasse para o Rio 
Grande do Sul, particularmente para o povoado da Lagoa 
do Viamão, o Porto do Dorneles, uma leva de casais dos 
que estavam por chegar. Em 1752, começam a chegar os 
primeiros “casais de número” que ficaram arranchados às 
margens do Guaíba.  
Considere as afirmações abaixo a respeito dos imigrantes 
açorianos que chegaram ao Continente do Rio Grande no 
século XVIII.  
I - Eles foram enviados com a finalidade inicial de fixar e 
povoar a fronteira missioneira, na região Noroeste, fato 
jamais consumado diante da eclosão da Guerra 
Guaranítica.   
II - Houve grande demora em regularizar a sua situação 
fundiária, devido aos conflitos de fronteira existentes entre 
as Coroas ibéricas nessa região.   
III - As dificuldades enfrentadas por eles nos primeiros 
anos após o desembarque e a sua situação muito precária 
determinaram o fracasso dessa iniciativa povoadora.   
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    b) Apenas II.   
c) Apenas I e II.    d) Apenas II e III.   
e) I, II e III. 
 
02. (UFRGS - 1995) As Reduções Jesuítas estabelecidas na 
bacia platina tinham como um dos seus objetivos 
a) dificultar a ação dos caçadores de escravos.  
b) facilitar o extermínio dos indígenas.  
c) preservar a cultura dos povos nativos. 
d) organizar a produção com base em relações de trabalho 
assalariadas.  
e) realizar a ocupação territorial em nome da Coroa 
Portuguesa. 
 
03. (UFRGS-1992) Associe as quatro regiões mencionadas 
abaixo às regiões indicadas no mapa. 

 

(  ) Vacaria dos Pinhais 
(  ) Vacaria Del Mar 
(  ) Região Missioneira 
(  ) Colônia de Sacramento 
A relação numérica, de cima para baixo, que estabelece a 
seqüência das associações corretas é: 
a) 9-6-8-2 
b) 6-5-9-1 
c) 8-7-6-4 
d) 9-3-8-1 
e) 8-3-6-2 
 
04. (FFFCMPA 2006) Analise o mapa abaixo e considere as 
assertivas propostas. 

 
I - As linhas tracejadas indicam as fronteiras fixadas por 
alguns dos tratados que regularam a situação dos limites 
entre as colônias portuguesas e espanholas na América 
Platina no século XVIII. 
II - A Colônia do Santíssimo Sacramento originou-se de um 
exitoso empreendimento português que visava a 
participação no comércio platino, em especial através do 
contrabando. 
III - A Vila do Rio Grande de São Pedro é a povoação 
portuguesa mais antiga, fundada em 1737, a partir da 
fortaleza denominada Jesus-Maria-José. 
Quais são corretas? 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) I, II e III 
 
05. (UFRGS 2007) A cidade de Porto Alegre, atual capital 
do estado do Rio Grande do Sul, foi fundada no 
a) século XVI, a partir da prévia existência de uma aldeia 
indígena habitada por guaranis.  
b) século XVI, quando houve a repartição do território 
brasileiro através das capitanias hereditárias.  
c) século XVII, como resposta portuguesa à fundação e ao 
estabelecimento dos Sete Povos das Missões.   
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d) século XVII, com a chegada de imigrantes espanhóis ao 
sul do Brasil. 
e) século XVIII, em função de sua localização estratégica 
para a defesa do território. 
 
06. (UFRGS 2001) A respeito da experiência missioneira 
dos jesuítas no território do atual Rio Grande do Sul, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) um dos resultados da primeira fase missioneira, ocorrida 
no princípio do século XVII, foi a formação da Vacaria del 
Mar, que acabou se tornando importante fonte de 
exploração econômica pelos lusos-brasileiros. 
b) como reação à fundação da Colônia de Sacramento, a 
Coroa espanhola estimulou a ordem jesuítica a transferir-
se mais uma vez até a Banda Oriental do Uruguay, dando 
origem aos denominados Sete Povos das Missões. 
c) os Sete Povos das Missões atingiram seu ápice antes da 
ocorrência da Guerra Guaranítica, que acabou 
desarticulando o projeto reducional missioneiro. 
d) apesar de sua importante inserção econômica e 
geopolítica na região platina, os Sete Povos das Missões 
não estavam sob a jurisdição da Província Jesuítica do 
Paraguay. 
e) após a expulsão dos jesuítas da América Espanhola, 
acentuou-se o processo de decadência dos Sete Povos, que 
acabaram sendo anexados à Coroa portuguesa por luso-
brasileiros no início do século XIX. 
 
07. (UFRGS 2003) No chamado período colonial, a 
apropriação de terras na região platina provocou 
confrontos entre por tugueses e espanhóis. Relacionados 
com esses confrontos, foram construídos, entre outros, os 
fortes abaixo. 
I - Santa Tecla, no atual município de Bagé   
II - Jesus Maria José, na barra do Rio Grande   
III - Santa Tereza, ao sul do Chuí   
IV - Anhatomirim, na ilha do mesmo nome  
Quais dessas construções foram determinadas pelo 
governo espanhol?  
a) Apenas I.   
b) Apenas II.   
c) Apenas III.   
d) Apenas III e IV.   
e) Apenas II, III e IV. 
 
08. (PUCRS 2002/1) A Revolução Farroupilha (1835-1845) 
no Rio Grande do Sul, inscrita no quadro nacional de 
revoltas provinciais, apresenta um conjunto complexo de 
condicionamentos específicos. Do ponto de vista 
econômico, é correto apontar como um desses 
condicionamentos 
a) o incentivo do governo central à economia colonial 
alemã e italiana, em prejuízo da pecuária. 
b) as restrições legais do governo central ao ingresso de 
escravos nas charqueadas gaúchas. 
c) a proibição da livre exportação de trigo e gado sul-rio-

grandenses para o Uruguai e a Argentina. 
d) a falta de estímulo estatal à nascente indústria gaúcha, 
que competia desigualmente com o Rio de Janeiro e São 
Paulo. 
e) a importação do charque platino, sem proteção para a 
produção similar gaúcha no mercado interno brasileiro. 
 
09. (UFRGS 96) O poema abaixo, de José Hernandez, 
contado em Martin Fierro, refere-se ao gaúcho do século 
XIX. 
 

Vive a águia em seu ninho 
o tigre vive na selva, 

a raposa na cova alheia, 
só o gaúcho vive errante 

aonde a sorte o leva. 
 

Porque: 
Para ele são os calabouços, 

para ele as duras prisões 
em sua boca não há razões 
ainda que razão lhe sobre 
que são sinos de madeira 

as razões dos pobres. 
 
Considere as seguintes afirmações a respeito deste poema. 
I – O gaúcho não se fixava na sua querência e, ás vezes, era 
perseguido pelas autoridades. 
II – O gaúcho era submisso à organização da produção, 
fixado à terra com o trabalho servil. 
III – O gaúcho nômade, que vivia de forma errante, não era 
perseguido e preso devido a sua vivacidade. 
De acordo com o poema, quais afirmações estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
10. (UFRGS 99) Considere as seguintes afirmações sobre a 
charqueada rio-grandense na primeira metade do século 
XIX. 
I – A utilização de mão-de-obra escrava revelou-se um 
obstáculo à modernização da charqueada gaúcha, 
perdendo em competitividade para o saladero platino. 
II – Os problemas relativos à colocação do charque rio-
grandense no mercado brasileiro estão na raiz da 
Revolução Farroupilha. 
III – O charque era alimento muito valorizado, por se 
destinar ao consumo das elites nacionais. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
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11.  Ao longo do século XIX, a política externa do Brasil 
Império caracterizou-se por constantes conflitos na região 
platina, porque 
a) as estâncias gaúchas deviam ser indenizadas pelos 
danos causados por invasores paraguaios, que deixaram de 
pagar-lhes as indenizações. 
b) os franceses tinham pretensão de dominar o Rio da 
Prata e, como eram aliados do Brasil, exigiam 
constantemente a presença de nossa esquadra nessa 
região. 
c) o Brasil, para defender o princípio da livre navegação na 
Bacia Platina, intervinha militarmente na região. 
d) o Brasil envolvia-se constantemente na política interna 
dos países platinos, sempre defendendo os "blancos" do 
Uruguai. 
e) da proclamação de nossa independência até meados do 
século XIX a intervenção na região do Prata foi 
exclusivamente diplomática, passando, depois disso, a ser 
militar. 
 
12. (UFRGS 2004) Observe o mapa abaixo. 

 
(Adaptado de: DORATIOTO, Francisco. Maldita guerra. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 169.) 
 
Levando em consideração a situação da política externa 
brasileira no Prata durante o Segundo Reinado e as 
informações contidas no mapa, é correto afirmar que ele 
representa a ocupação do Rio Grande do Sul pelas 
a) forças militares paraguaias, no início da Guerra da 
Tríplice Aliança. 
b) forças militares argentinas, durante a Guerra da 
Cisplatina. 
c) forças da coalizão liderada pelos caudilhos Oribe e 
Rosas, durante a guerra civil uruguaia.  
d) forças militares paraguaias, durante a Revolução 

Federalista.  
e) forças militares argentinas, durante a Guerra dos 
Farrapos. 
 
13. (UFRGS 2003) A respeito das rebeliões que ocorreram 
no período regencial brasileiro, leia o documento abaixo. 
“Aos 12 do mês de setembro de 1836, no acampamento 
volante da costa do rio Jaguarão, achando-se a brigada em 
grande parada, estando o coronel comandante da mesma, 
Antônio de Souza Neto, oficiais e oficiais inferiores que 
subscrevem, por unânime vontade destes e da tropa dita, 

foi declarado que:  a província se constitui livre e 
independente, com o título de República Rio-Grandense, 
não só por ter todas as faculdades para se representar 
entre as demais nações livres do universo, senão também 
obrigada pela prepotência do Rio de Janeiro, que por 
tantas vezes tem destruído seus filhos, ora deprimindo sua 
honra, ora derramando seu sangue e finalmente 
desfalcando-o de suas rendas públicas. Por todos os 
motivos que se declararão na próxima reunião da 
Assembléia Nacional constituinte e legislativa, protestam 
ante o Ser Supremo do Universo não embainhar suas 
espadas, e derramar todo o seu sangue, antes de 
retroceder de seus princípios políticos, proclamados na 
presente declaração.” (Adaptado de: SPALDING, Walter. 
Farrapos. Porto Alegre: Sulina, 2. ed., s. d.) 
Considere as seguintes afirmações sobre esse documento 
e a conjuntura histórica em que ele foi produzido. 
I - Os militares que subscreveram o documento alegavam 
que o império oprimia economicamente o Rio Grande do 
Sul. 
II - O documento expressava a opinião generalizada dos 
habitantes da província, que sempre manifestaram desejos 
separatistas e não mantinham relações econômicas e 
políticas importantes com o Império. 
III - O documento confirmava a proclamação de 
independência feita por Neto, no dia 11 de setembro de 
1836. 
IV - Entre os rio-grandenses predominavam sentimentos 
republicanos e igualitários, que os impediam de pertencer 
a uma nação que optara pela forma monárquica de 
governo. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III.         
c) Apenas II e IV. 
d) Apenas III e IV.       
e) Apenas II, III e IV. 
 
14. (UFRGS 2001) Levando-se em conta o processo 
histórico da Cisplatina, considere as seguintes afirmações: 
I – A tentativa inicial de apropriação da Cisplatina pelos 
lusitanos ocorreu nos primeiros anos do governo joanino 
no Brasil, resultando no “êxodo do povo oriental”, liderado 
por Artigas. 
II – A conquista lusitana da Cisplatina se deu no contexto 
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da instabilidade política da Banda Oriental, onde bandos 
milicianos artiguistas lutavam contra fazendeiros sul-rio-
grandenses. 
III – A Guerra da Cisplatina, iniciada pelo movimento dos 
“33 orientales” liderados por Lavalleja, resultou na 
manutenção da província pelo Império brasileiro. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e II.           
c) Apenas I e III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 
 
15. (UFRGS 98) A frase “Mui leal e valorosa”, existente na 
bandeira da capital do Rio Grande do Sul, foi uma 
homenagem ao fato de que a administração de Porto 
Alegre  
a) representou a corte do Rio de Janeiro durante a maior 
parte do movimento dos farrapos. 
b) ocupou terras no extremo sul do Brasil, em nome do rei 
de Portugal. 
c) comandou as tropas nas lutas com os vizinhos platinos, 
nas guerras de demarcações de fronteiras. 
d) conquistou, para a cidade, a condição de ponto mais 
importante da política externa do Império do Brasil. 
e) planejou a operação militar que culminou na destruição 
dos Sete Povos das Missões. 
 
16. (UFRGS-06) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, referentes à imigração alemã e italiana 
no Rio Grande do Sul. 
( ) Os objetivos principais da imigração para o Rio Grande 
do Sul no século XIX foram o interesse do governo imperial 
de incentivar uma produção mais diversificada e a 
necessidade de maiores recursos humanos e materiais 
para consolidar o povoamento na região.   
( ) A chegada dos italianos ao Rio Grande do Sul foi 
anterior à dos alemães devido ao fato de a unificação 
política da península itálica ter sido marcada por um 
elevado grau de conflito étnico, decorrente das clivagens 
sociais e econômicas entre o Sul e o Norte.   
( ) Com a vinda dos novos colonos, foi alterado – ainda no 
século XIX – o perfil da economia sulina, que passou a 
caracterizar-se pela atividade industrial, em detrimento da 
tradicional atividade agropecuária.   
( ) Os imigrantes de origem alemã – em particular a elite 
composta por comerciantes e industriais – ficaram 
excluídos da participação no processo político-eleitoral até 
a aprovação da Lei Saraiva, que tinha por objetivo cooptá-
los para os quadros do Partido Liberal.   
( ) Os imigrantes de origem italiana foram estabelecidos na 
região serrana, em pequenos lotes voltados à prática da 
agricultura familiar, em virtude da indisponibilidade de 
terras nas regiões mais próximas a Porto Alegre.   
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo,é 

a) V – F – V – F – V.   
b) V – V – V – F – F.   
c) V – F – F – V – V.   
d) F – V – F – V – F.   
e) F – F – V – F – V. 
 
17. (UFRGS-01) Analise as seguintes afirmações referentes 
à colonização ítalo-germânica no Rio Grande do Sul do 
século XIX, assinalando a única que está correta. 
a) A maioria dos imigrantes, estimulados pela iniciativa 
governamental, ocupou médias e grandes propriedades, 
caracterizadas pela monocultura canavieira ou cafeeira 
voltada ao mercado externo. 
b) Os imigrantes alemães, por terem chegado cerca de 
meio século depois dos italianos, viram-se obrigados a 
ocupar as regiões menos férteis e mais distantes da capital 
da Província. 
c) Durante a Revolução Farroupilha, cessou o fluxo 
imigratório italiano para o Rio Grande do Sul, devido ao 
envolvimento do mercenário anarquista Giuseppe 
Garibaldi com os revoltosos. 
d) Em termos de distribuição geográfica, os imigrantes 
italianos ocuparam a atual região serrana e o litoral, 
enquanto os imigrantes alemães se concentraram na 
Campanha e na antiga região missioneira. 
e) Os maiores problemas enfrentados pelos colonos, 
especialmente os de origem italiana, foram a precariedade 
técnica da agricultura, o fracionamento das propriedades 
por herança e a ação monopólica dos comerciantes. 
 
18. (UFRGS-05) Na coluna da esquerda, abaixo, são citados 
cinco fluxos migratórios ocorridos no Rio Grande do Sul; e, 
na coluna da direita, os estabelecimentos de quatro 
daquelas correntes de povoamento.  
Associe adequadamente as duas colunas.  

1 - Imigração 
alemã 

2 - Imigração 
italiana 

3 - Imigração 
judaica 

4 - Imigração 
polonesa  

5 - Imigração 
francesa 

( )  Colônias Philiphson e Quatro 
Irmãos   

( ) Colônias Conde d' Eu e Dona 
Isabel   

( )  Colônias Dom Feliciano e Guarani 
das Missões   

( )  Colônias de São Leopoldo e São 
Lourenço do Sul   

 

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é: 
a) 3 – 5 – 2 – 1.  
b) 1 – 2 – 3 – 5. 
c) 5 – 3 – 2 – 4.  
d) 3 – 2 – 4 – 1.  
e) 1 – 4 – 3 – 2.  
 
19. (UFPel 06-2) “Entre 1893 e 1895, o sul do Brasil foi 
palco de uma sangrenta guerra que colocou frente a frente 
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republicanos jacobinos e positivistas contra os antigos 
liberais do regime monárquico. A violência das facções, o 
terror indiscriminado e sobretudo o apelo a chavões 
ideológicos como justificadores da ação bélica e repressiva 
antecipam as carnificinas do século XX cometidas em 
nome de ideais progressistas ou 
reacionários”. 

FRANCO, Sérgio da Costa. A guerra civil de 1893. Porto 
Alegre: 

Ed. da Universidade/UFRGS, 1993. 
A guerra civil descrita no texto foi a 
(a) Guerra do Contestado. 
(b) Revolta dos Mückers. 
(c) Revolta da Armada. 
(d) Revolução Federalista. 
(e) Revolução Farroupilha. 
 
20. (UCS 03-1) Abaixo estão relacionados cinco 
acontecimentos marcantes ocorridos no Rio Grande do Sul 
durante o Período Imperial (1822-1889). 
1 Eclosão da Revolução Farroupilha 
2 Início da imigração italiana 
3 Eclosão do conflito dos Muckers 
4 Fundação do PRR (Partido Republicano Rio-Grandense) 
5 Início da colonização alemã 
Assinale a alternativa que dispõe esses fatos numa 
seqüência cronológica crescente, isto é, do mais antigo 
para o mais recente. 
a) 5 – 3 – 1 – 5 – 4 
b) 1 – 2 – 5 – 4 – 3 
c) 2 – 1 – 5 – 4 – 3 
d) 5 – 1 – 3 – 2 – 4 
e) 1 – 5 – 2 – 3 – 4 
 
21. (UFRGS-02) Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. 
“Durante a República Velha, o poder dos partidos políticos 
nacionais declinou consideravelmente. No entanto, em 
1910, durante o mandato de _____ foi criada pelo senador 
gaúcho _____ uma agremiação que tinha pretensão supra-
regional, o PRC (_____). 
a) Hermes da Fonseca – Pinheiro Machado – Partido 
Republicano Conservador 
b) Campos Sales – Assis Brasil – Partido Republicano 
Conservador 
c) Nilo Peçanha – Pinheiro Machado – Partido Republicano 
Constitucional 
d) Venceslau Brás – Assis Brasil – Partido Republicano 
Conservador 
e) Hermes da Fonseca – Assis Brasil – Partido Republicano 
Constitucional. 
 
22. (UFRGS-05) A respeito dos antecedentes da 
denominada Revolução de 1930, é correto afirmar que 
I - o governador Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, 
manteve o apoio ao governo federal, embora estivesse 

envolvido nas articulações políticas que levaram à criação 
da Aliança Liberal. 
II - existia na política nacional uma tradição de rotatividade 
na ocupação dos cargos do Executivo federal, o que 
permitia a representação de todas as regiões do país, sem 
favorecimento dos Estados mais fortes, como São Paulo ou 
Minas Gerais. 
III - o assassinato do político paraibano João Pessoa foi o 
fato catalisador que precipitou as articulações dos 
golpistas, visando à deposição do presidente Washington 
Luís. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas II .   b) Apenas I e II.          
c) Apenas I e III. d) Apenas II e III .          e) I, II e III. 
 
23. (UFRGS-06) Considere as seguintes afirmações, 
referentes ao contexto político existente no Rio Grande do 
Sul durante a década de 1930.  
I - Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, Flores da 
Cunha foi nomeado interventor no Rio Grande do Sul, 
sendo mantido, posteriormente, como governador eleito 
indiretamente pela Assembléia.   
II - O partido político dominante nessa conjuntura foi o PRL 
(Partido Republicano Liberal), que passou a ocupar o lugar 
do PRR (Partido Republicano Riograndense), agremiação 
que fora hegemônica durante a República Velha.   
III - Com o golpe de Estado de 1937, Flores da Cunha teve 
seus poderes aumentados pelo governo federal, pois 
recebeu autonomia para a execução de políticas fiscais 
visando à recuperação econômica do Rio Grande do Sul.  
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.   
b) Apenas II.   
c) Apenas I e II.   
d) Apenas II e III.   
e) I, II e III.   
 
24. (UFRGS-02) Leia o documento abaixo. 
 

“Ao Rio Grande e ao Brasil” 
 
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever 
de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida 
do País. Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao 
lado da legalidade constitucional. Não pactuamos com 
golpes ou violências contra a ordem constitucional e 
contra as liberdades públicas. Se o atual regime não 
satisfaz, em muitos dos seus aspectos, desejamos é o seu 
aprimoramento e não sua supressão, o que representaria 
uma regressão e o obscurantismo. 
A renúncia da S. Exa. O Presidente Jânio Quadros veio 
surpreender a todos nós. A mensagem que S. Exa. dirigiu 
ao povo brasileiro contém graves denúncias sobre 
pressões de grupos, inclusive do exterior, que 
indispensavelmente precisam ser esclarecidas. (...) 
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Por motivos dos acontecimentos, como se impunha, o 
Governador deste Estado dirigiu-se à S. Exa. o Sr. Vice-
Presidente da República, Dr. João Goulart, pedindo seu 
regresso urgente ao País, o que deverá ocorrer nas 
próximas horas. (...) 
O povo gaúcho tem imorredouras tradições de amor à 
Pátria comum e de defesa dos direitos humanos. E seu 
Governo, instituído pelo voto popular – confiem os rio-
grandenses e os nossos irmãos de todo Brasil – não 
desmentirá estas tradições e saberá cumprir o seu dever. 
Leonel Brizola 
Governador do Estado” 
(FELIZARDO, J. A legalidade: o último levante gaúcho. Porto 
Alegre: Ed. Da Universidade/UFRGS, 1988, p. 20.) 
 
Considere as seguintes afirmações acerca do documento e 
do contexto histórico em que ele foi produzido. 
I – O documento refere-se aos eventos relacionados com o 
golpe de 1964, que impôs o regime militar. 
II – O documento refere-se a eventos relacionados com a 
renúncia de Jânio Quadros. 
III – A Campanha da Legalidade visava garantir a 
permanência de Jânio Quadros na presidência do Brasil. 
IV – A volta do Vice-Presidente ao país ocorreu 
imediatamente após a renúncia de Jânio Quadros. 
V – A posição manifestada no documento mostra o 
conteúdo constitucionalista do movimento liderado pelo 
Governador Brizola. 
VI – A Campanha da Legalidade, em 1961, impediu a 
consumação do golpe contra João Goulart. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas II, IV e VI.   b) Apenas II, V e VI. 
c) Apenas I, III, IV e V.              d) Apenas I, IV, V e VI. 
e) Apenas II, III, V e VI. 
 
25. (UFRGS-05) Considere as seguintes afirmações, 
referentes ao período de governo de Leonel Brizola no Rio 
Grande do Sul (1959-1963). 
I - Durante a crise de 1961, deflagrada com a renúncia de 
Jânio Quadros, o governador Brizola liderou o chamado 
"Movimento da Legalidade", que acabou assegurando a 
posse de João Goulart na presidência da República. 
II - Brizola promoveu um ciclo de privatizações na 
economia gaúcha, vendendo empresas estatais 
ineficientes, em especial nos setores de energia elétrica e 
telefonia. 
III - Brizola realizou a primeira iniciativa de reforma agrária 
no Estado, quando assentou camponeses ligados ao 
MASTER (Movimento dos Agricultores Sem Terra), nas 
terras do Banhado do Colégio, em Camaquã. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.        b) Apenas I e II. 
c) Apenas I e III.   d) Apenas II e III.           e) I, II e III. 
 
26. (UFRGS-05) Considere as seguintes afirmações sobre o 
Rio Grande do Sul no período do Regime Militar. 

I - O Estado foi monitorado pelo serviço de inteligência por 
ser rota estratégica de fuga de perseguidos políticos e pela 
presença significativa de exilados brasileiros nos países 
platinos. 
II - Dezenas de professores e de alunos da UFRGS foram 
perseguidos e expurgados por supostas posições críticas 
em relação ao Regime Militar. 
III - Em 1982, a oposição venceu as eleições para 
governador do Rio Grande do Sul, na primeira eleição 
desde o golpe de Estado de 1964. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.   b) Apenas I e II.         
c) Apenas I e III. d) Apenas II e III.           e) I, II, III. 
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GABARITO  
 
01.C 
02.A 
03.A 
04.E 
05.E 
06.D 
07.A 
08.E 
09.A 
10.C 
11.C 
12.A 
13.B 
14.B 
15.A 
16.C 
17.E 
18.D 
19.D 
20.D 
21.A 
22.C 
23.C 
24.B 
25.C 
26.B 
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