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1- (Enem 2007) São Paulo, 18 de agosto de 1929. Carlos [Drummond de Andrade], Achei graça e gozei com 

o seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas - João Pessoa. É. Mas veja como estamos... trocados. 

Esse entusiasmo devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. (...). Eu... eu 

contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas 

pra mim, presentemente, essa candidatura (única aceitável, está claro) fica manchada por essas pazes 

fragílimas de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos (...), com democráticos paulistas (que pararam de 

atacar o Bernardes) e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo 

reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio 

Vargas. Repito: única aceitável. Mário [de Andrade] (Renato Lemos. Bem traçadas linhas: a história do 

Brasil em cartas pessoais. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004, p. 305.) 

 Acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira República, a carta do paulista Mário de Andrade ao 

mineiro Carlos Drummond de Andrade revela  

a) a simpatia de Drummond pela candidatura Vargas e o desencanto de Mário de Andrade com as 

composições políticas sustentadas por Vargas.  

b) a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao gaúcho Getúlio Vargas, que se aliou à oligarquia 

cafeeira de São Paulo.  

c) a concordância entre Mário de Andrade e Drummond quanto ao caráter inovador de Vargas, que fez 

uma ampla aliança para derrotar a oligarquia mineira.  

d) a discordância entre Mário de Andrade e Drummond sobre a importância da aliança entre Vargas e o 

paulista Júlio Prestes nas eleições presidenciais.  

e) o otimismo de Mário de Andrade em relação a Getúlio Vargas, que se recusara a fazer alianças políticas 

para vencer as eleições. 

 

2- (Enem 2000) O texto abaixo foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de 

um escravo. "Um dia começou a guerra do Paraguai e durou cinco anos, João repicava e dobrava, dobrava 

e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que 

repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a república. João 

repicou por ela, repicara pelo Império, se o Império retornasse." (MACHADO, Assis de. Crônica sobre a 

morte do escravo João, 1897) 

A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João:  

a) por ser escravo tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à Abolição.  

b) não poderia tocar os sinos pelo retorno do Império, visto que era escravo.  

c) tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo.  

d) tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes porque era costume fazê-lo.  

e) tocou os sinos pelo retorno do Império, comemorando a volta da Princesa Isabel. 

 



3- (Enem 1998) A figura de Getúlio Vargas, como personagem histórica, é bastante polêmica, devido à 

complexidade e à magnitude de suas ações como presidente do Brasil durante um longo período de quinze 

anos (1930-1945). Foram anos de grandes e importantes mudanças para o país e para o mundo. Pode-se 

perceber o destaque dado a Getúlio Vargas pelo simples fato de este período ser conhecido no Brasil como 

a "Era Vargas". Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável por todos. Se muitos o consideram como 

um fervoroso nacionalista, um progressista ativo e o "Pai dos Pobres", existem outros tantos que o 

definem como ditador oportunista, um intervencionista e amigo das elites.  

Considerando as colocações apresentadas, responda à questão seguinte, assinalando a alternativa correta: 

Provavelmente você percebeu que as duas opiniões sobre Vargas são opostas, defendendo valores 

praticamente antagônicos. As diferentes interpretações do papel de uma personalidade histórica podem 

ser explicadas, conforme uma das opções a seguir. Assinale-a.  

a) Um dos grupos está totalmente errado, uma vez que a permanência no poder depende de ideias 

coerentes e de uma política contínua.  

b) O grupo que acusa Vargas de ser ditador está totalmente errado. Ele nunca teve uma orientação 

ideológica favorável aos regimes politicamente fechados e só tomou medidas duras forçado pelas 

circunstâncias.  

c) Os dois grupos estão certos. Cada um mostra Vargas da forma que serve melhor aos seus interesses, 

pois ele foi um governante apático e fraco - um verdadeiro marionete nas mãos das elites da época.  

d) O grupo que defende Vargas como um autêntico nacionalista está totalmente enganado. Poucas 

medidas nacionalizantes foram tomadas para iludir os brasileiros, devido à política populista do varguismo, 

e ele fazia tudo para agradar aos grupos estrangeiros.  

e) Os dois grupos estão errados, por assumirem características parciais, e às vezes conjunturais, como 

sendo posturas definitivas e absolutas. 

 

4- (Enem 2012)  

  

 

 

 

 

 

 

 

5- (Enem 2012) TEXTO I: A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças 

econômicas sem rosto ou localização física conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham 

pelo globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço. (ROSSI, C. Nem fim do mundo nem 

mundo novo. Folha de S.Paulo, 11 dez. 2011 - adaptado).  

TEXTO II: Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão 

iniciada em 1929 nos Estados Unidos. (Entrevista de George Soros. Disponível em: www.nybooks.com. 

Acesso em: 17 ago. 2011 - adaptado).  

Na imagem do início do século XX, identifica-se um 

modelo produtivo cuja forma de organização fabril 

baseava-se na 

a) autonomia do produtor direto. 

b) adoção da divisão sexual do trabalho. 

c) exploração do trabalho repetitivo. 

d) utilização de empregados qualificados. 

e) incentivo à criatividade dos funcionários.  

  



A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal 

diferença entre essas duas crises, pois  

a) o crash da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento dos EUA na I Guerra Mundial e a atual crise é o 

resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e Iraque.  

b) a crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos EUA e a atual crise 

resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário.  

c) a crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a I Guerra e a 

atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos.  

d) o crash da Bolsa em 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense e a atual 

crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado.  

e) a crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio 

mundial e a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. 

 
6- (Enem cancelado 2009) A depressão econômica gerada pela Crise de 1929 teve no presidente americano 

Franklin Roosevelt (1933 -- 1945) um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado à série de projetos 

federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país, a partir da intensificação da prática da 

intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com outros programas de ajuda social, o 

New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses projetos federais geraram 

milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho norte-americana 

continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou 

a queda das taxas de desemprego, e fez crescer radicalmente a produção industrial. No final da guerra, o 

desemprego tinha sido drasticamente reduzido. (EDSFORD, R. America’s response to the Great Depression. 

Blackwell Publishers, 2000 - tradução adaptada). 

 A partir do texto, conclui-se que  

a) o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado, em ampla escala, na 

economia.  

b) a crise de 1929 foi solucionada por Roosevelt, que criou medidas econômicas para diminuir a produção 

e o consumo.  

c) os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes no combate à 

crise econômica.  

d) o desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou uma corrida 

armamentista.  

e) a intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial e foi bem sucedida, 

apoiando- se em suas necessidades. 

7- (Enem 2009) A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram 

como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na 

origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão  

a) a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo.  

b) o enfraquecimento do império britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear.  

c) o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana.  

d) a corrida armamentista, o terceiro-mundismo e o expansionismo soviético.  

e) a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. 



8- (Enem 2011 PPL) É uma mudança profunda na estrutura social, isto é, uma transformação que atinge 

todos os níveis da realidade social: o econômico, o político, o social e o ideológico. Uma revolução é uma 

luta entre forças de transformação e forças de conservação de uma sociedade. Quando ocorre uma 

revolução, a vida das pessoas sofre uma mudança radical no próprio dia a dia. (AQUINO, R. S.L. et al. 

História das Sociedades: das sociedades modernas às sociedades atuais. Rio de Janeiro: Record, 1999 - 

fragmento).  

Na França, em 1871, após a derrota de Napoleão III na guerra contra a Rússia e a presidência de Louis 

Adolphe Thiers, os trabalhadores franceses organizaram uma rebelião que levou à tomada de Paris e à 

organização de um governo popular, denominado de Comuna de Paris. Este processo é considerado como 

uma importante experiência política, porque  

a) extinguiu definitivamente o voto censitário e instituiu o voto por categoria profissional.  

b) foi a mais duradoura experiência de governo popular na História contemporânea.  

c) criou um Estado dos trabalhadores formado por comunas livres e autônomas.  

d) definiu um Estado voltado para atender os interesses de todas as classes sociais.  

e) substituiu o exército por milícias comandadas pelos antigos generais, mas subordinadas ao poder das 

comunas. 

 

9- (Enem 2011 PPL) Eleições, no Império, eram um acontecimento muito especial. Nesses dias o mais 

modesto cidadão vestia sua melhor roupa, ou a menos surrada, e exibia até sapatos, peças do vestuário 

tão valorizadas entre aqueles que pouco tinham. Em contraste com essa maioria, vestimentas de gala de 

autoridades civis, militares e eclesiásticas ― tudo do bom e do melhor compunha a indumentária de quem 

era mais que um cidadão qualquer e queria exibir em público essa sua privilegiada condição. (CAVANI, S. Às 

urnas, cidadãos! In: Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 3, nº 26, nov. 2007.)  

No Brasil do século XIX, a noção de cidadania estava vinculada à participação nos processos eleitorais. As 

eleições revelavam um tipo de cidadania carente da igualdade jurídica defendida nesse mesmo período 

por muitos movimentos europeus herdeiros do Iluminismo devido à  

a) exclusão dos analfabetos, que impedia a maioria da população de participar das eleições.  

b) raridade das eleições, que criava apenas a ilusão de participação entre os cidadãos.  

c) vigência da Constituição do Império, que definia como cidadãos apenas aqueles que eram eleitos.  

d) presença do Poder Moderador, que significava, na prática, a inutilidade das eleições legislativas.  

e) existência do voto censitário, que reafirmava as hierarquias sociais. 

 

10- (Enem 2013) Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número 

de seus trabalhadores. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As 

fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se 

os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra 

qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? 

Resposta de Manuel Felizardo de Sousa e Mello, diretor geral das Terras Públicas, ao Senador Vergueiro. 

(In: ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1998 - 

adaptado).  

 

O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no 

campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de  

a) fomentar ações públicas para ocupação das terras do interior.  

b) adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira.  

c) definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração.  

d) regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para sobrevivência das fazendas.  

e) financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência. 

 



11- (Enem 2014) Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava 

como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os 

produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção 

máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes 

plantações de 1927-1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a 

retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda 

depressão, e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. (FURTADO, C. Formação 

econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1997 - adaptado). 

Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o(a) 

a) atração de empresas estrangeiras. 

b) reformulação do sistema fundiário. 

c) incremento da mão de obra imigrante. 

d) desenvolvimento de política industrial. 

e) financiamento de pequenos agricultores. 

 

12- (Enem 2014) Em 1879, cerca de cinco mil pessoas reuniram-se para solicitar a D. Pedro II a revogação 

de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da 

época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de “Fora o vintém!”, os 

manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. Um 

oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos 

interesses se fundiram nessa revolta, de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. 

Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social, detonada por um pobre vintém. (Disponível 

em: www.revistadehistoria.com.br. Acesso em: 4 abr. 2014 - adaptado).  

 

A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de  

a) capturar os ativistas radicais.  

b) proteger o patrimônio privado.  

c) salvaguardar o espaço público.  

d) conservar o exercício do poder.  

e) sustentar o regime democrático 

 

13- (Enem 2014) A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas em 1905, foi 

criada, ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas, para ser uma ferrovia de penetração, buscando 

novas áreas para a agricultura e povoamento. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, 

que eram vistas apenas como auxiliadoras da produção cafeeira. (CARVALHO, D. F. Café, ferrovias e 

crescimento populacional: o florescimento da região noroeste paulista. Disponível em: 

www.historica.arquivoestado.sp.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2012.) 

 

Essa nova orientação dada à expansão ferroviária, durante a Primeira República, tinha como objetivo a 

a) a articulação de polos produtores para exportação. 

b) criação de infraestrutura para atividade industrial. 

c) integração de pequenas propriedades policultoras. 

d) valorização de regiões de baixa densidade demográfica. 

e) promoção de fluxos migratórios do campo para a cidade. 

 

14- (Enem 2014) De volta do Paraguai 

Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um 

povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível 

de realidade!… 



(AGOSTINI. A vida fluminense, ano 3, n. 128, 11 jun. 1870. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil 

através da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001 - adaptado). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- (Enem 2015) Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes no 

acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que 

comandara a destruição do Quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi 

simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista 

como o elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo, concepção essa que se 

consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo das 

três primeiras décadas do século XX. (MARINS, P. c. G. Nas matas com pose de reis: a representação de 

bandeirantes e a tradição da retratística monárquica europeia. Revista do LEB, n. 44, fev. 2007.) 

 

A prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a 

construção de uma memória que 

 

a) afirmava a centralidade de um estado na política do país. 

b) resgatava a importância da resistência escrava na história brasileira. 

c) evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. 

d) valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. 

e) destacava a presença do indígena no desbravamento do território colonial. 

 

16- (Enem 2015)  

TEXTO I 

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido 

palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos 

defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na 

frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. 

CUNHA, E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. 

TEXTO II 

Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um 

velho, coxo por ferimento e usando uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto 

e magro, e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim 

estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam 

acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. 

SOARES, H. M. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 1902. 

 

Na charge, identifica-se uma contradição no retorno parte 

dos “Voluntários da Pátria” que lutaram na Guerra do 

Paraguai (1864-1870), evidenciada na  

 

a) negação da cidadania aos familiares cativos.  

b) concessão de alforrias aos militares escravos.  

c) perseguição dos escravistas aos soldados negros.  

d) punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente.  

e) suspensão das indenizações aos proprietários 

prejudicados. 

 



Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na 

memória construída sobre o conflito. 

Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da 

a) manipulação e incompetência. 

b) ignorância e solidariedade. 

c) hesitação e obstinação. 

d) esperança e valentia. 

e) bravura e loucura. 

 

17- (Enem 2015) TEXTO I: Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à 

população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias 

possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos 

numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da 

legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. (ALBUQUERQUE. W. O jogo da 

dissimulação: Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 - adaptado). 

TEXTO II: Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou 

mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais 

aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres 

habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente 

cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. (CHALHOUB, S. Visões da 

liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 - 

adaptado). 

 

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa os argumentos 

apresentados no Texto II é o(a) 

a) variedade das estratégias de resistência dos cativos. 

b) controle jurídico exercido pelos proprietários. 

c) inovação social representada pela lei. 

d) ineficácia prática da libertação. 

e) significado político da Abolição. 

 

18- (Enem 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SCHWARCZ, L. M. As barbas do imperador. D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Cia. Das 

Letras, 1998 - adaptado). 

 



 

Essas imagens de D. Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o 

Golpe da Maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos 

simbólicos destacados, essas imagens representavam um 

a) jovem maduro que agiria de forma irresponsável. 

b) imperador adulto que governaria segundo as leis. 

c) líder guerreiro que comandaria as vitórias militares. 

d) soberano religioso que acataria a autoridade papal. 

e) monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. 

 

19- (Enem 2016) O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o 

governo, e significava fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa 

concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo 

e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora 

primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. (CARVALHO, J. M. Pontos 

e bordados: escritos de história política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998 - adaptado). 

 

No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na 

a) coação das milícias locais. 

b) estagnação da dinâmica urbana. 

c) valorização do proselitismo partidário. 

d) disseminação de práticas clientelistas. 

e) centralização de decisões administrativas 

 

20- (Enem 2016) A página do periódico do início do século XX documenta um importante elemento da 

cultura francesa, que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto: 

 

a) Prestador de serviços gerais.           c) Importador de padrões estéticos. 

b) Exportador de bens industriais.      d) Fornecedor de produtos agrícolas.  

                                                                   e) Formador de padrões de consumo. 

 

 

 

 

Uma scena franco-brazileira: “franco” – pelo 

local e os personagens, o local que é Paris e os 

personagens que são pessoas do povo da grande 

capital; “brazileira” pelo que ahi se está 

bebendo: café do Brazil. O Lettreiro diz a 

verdade apregoando que esse é o melhor de 

todos os cafés. (Essa página foi desenhada 

especialmente para A Ilustração Brazileira 

pelo Sr. Tofani, desenhista do Je Sais Tout.) 

A Illustração Brazileira, n. 2, 15 jun. 1909 

(adaptado). 

 


