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Da Revolução Republicana de
1910 à Ditadura Militar de 1926

Nota  

1.

Qual dos acontecimentos está relacionado coma luta contra a monarquia:

2.

Quem foi assassinado a 1 de Fevereiro de 1908?

P�imeiro espetáculo público de cinema �1896�A

A revolta de 31 de Janeiro de 1891 na cidade do Po�to.B

1ª viagem de comboio entre Lisboa e o Ca�regadoC

D. Dua�te e D. João IIA

D. Afonso e D. ManuelB

O rei D. Carlos e o p�íncipe D. Luís Filipe.C



3. Qual foi o pa�tido po�tuguês que mais se opôs à monarquia?

4. Em 5 de Outubro de 1910 que regime político foi 
instaurado em Po�tugal?

5. Como símbolos do novo regime instaurado foram
escolhidos:

O pa�tido constitucional.A

O pa�tido republicano po�tuguês.B

O pa�tido regenerador.C

O regime monárquico.A

O regime republicano.B

O regime ditato�ial.C

O hino "A Po�tuguesa", a bandeira verde e ve�melha e
o escudo como moeda.

A

O hino monárquico e a bandeira branca e azul.B

O hino da aleg�ia e o euro como moeda.C



6. A p�imeira constituição da República Po�tuguesa ficou
conhecida pelo nome de:

7. Na nova constituição quem exercia o poder Executivo?

8.

O poder Legislativo é:

Constituição de 1910.A

Constituição de 1911.B

Constituição de 1912.C

Os t�ibunais.A

O Parlamento.B

O Presidente da República e o Gove�no.C

O poder de julgar quem não cumpre as leis.A

O poder de fazer as leis.B

O poder de aplicar as leis.C



9. Uma das p�incipais preocupações dos gove�nos
republicanos era:

10. A p�incipal conquista dos trabalhadores durante a
1ª República foi:

11. Os sindicatos são:

12. Uma das situações que cont�ibuiu para o fim da 1a
República foi:

Alfabetizar, isto é, dar inst�ução p�imá�ia ao maior
número possível de po�tugueses.

A

Alfabetizar, isto é, ensinar o alfabeto às c�ianças.B

Alfabetizar, isto é, ensinar o alfabeto em inglês.C

Três dias de descanso semanal, direito a ver tv e
c�iação de seguro em acidentes de ca�ro.

A

Direito a seis horas de descanso semanal, direito a
ver tv e a trabalhar mais.

B

Um dia de descanso semanal, direito à greve e
c�iação de seguro em acidentes de trabalho.

C

Uma organização política.A

Associações de empresá�ios.B

Associações de trabalhadores.C

As consequências da nossa pa�ticipação na 1a Gue�ra
Mundial.

A

As consequências da nossa, não pa�ticipação na 1a
Gue�ra Mundial.

B



13. Durante o pe�íodo da 1a Republica viveu-se uma situação de
instabilidade gove�nativa porque:

14. Os po�tugueses estavam descontentes com a
grave c�ise económica e a grande instabilidade
política da 1.a República. A 28 de Maio de 1926, o
general Gomes da Costa iniciou em Braga uma
revolta. Com o apoio militar marchou sobre Lisboa
e assumiu o poder.

15. O Golpe militar pôs fim à 1ª República. As medidas
tomadas foram:

Existiram 8 Presidentes da República e 45 gove�nos.A

Existiram 9 Presidentes da República e 45 gove�nos.B

O rei D. Manuel II voltou para gove�nar.C

VerdadeiroV

FalsoF

Não se realizavam eleições para o Parlamento; Os
gove�nos passaram a ser escolhidos pelos militares;
As greves e manifestações eram proibidas e a
imprensa passou a ser controlada pela censura.

A

Havia eleições todos os meses para o Parlamento; Os
gove�nos passaram a ser escolhidos pelo povo e as
greves e manifestações foram transfo�madas em
festas.

B

Colocar um rei novo a gove�nar à moda antiga.C


