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Questão 1
(PUC-RS) “Façamos a revolução antes que o povo a faça.” A frase,
atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada,
deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos
interesses
a. da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do
café.
b. do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização.
c. dos partidos de direita fascistas, no intuito de estabelecer um
Estado forte.
d. das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma do
Estado.
e. da burguesia industrial, na busca de uma política de livre iniciativa.

Questão 2
(PUC-RS) Em março de 1931, o Decreto nº 19.770 criava, no Brasil, o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Considerando-se o contexto
histórico, pode-se afirmar que esse ato do Poder Executivo tinha como um
dos seus objetivos
a.
b.
c.
d.
e.

promover a expansão do setor primário.
desregulamentar o sistema de contratação e de impostos.
concentrar a renda nacional nas camadas médias urbanas.
acabar com a organização autônoma do movimento operário.
intervir nas relações de trabalho no campo.

Questão 3
(FUVEST) A ascensão de Getúlio Vargas em 1930 deu-se num contexto de
crise mundial.
a. Como essa crise afetou o Brasil?
b. Comente sobre as forças políticas que o apoiaram.

RESPOSTAS

Questão 1
a. FALSA. A burguesia cafeicultora de São Paulo foi o grupo que
diretamente se viu atingido pela Revolução de 1930.
b. FALSA. A exclusão popular contida na citação do enunciado
demonstra a ausência dos trabalhadores industriais deste processo
revolucionário.
c. FALSA. Os partidos de extrema direita só apareceram no Brasil
quando Vargas já se encontrava no exercício de seu segundo
mandato presidencial.
d. VERDADEIRA. Descontentes com a política do “café puro”, as
oligarquias dissidentes se aproximam dos militares pela realização
do golpe que sela a promoção da Revolução de 1930.
e. FALSA. A burguesia industrial, apesar de nascente e apoiadora do
golpe, não tinha condições de conduzir ainda uma manobra política
deste porte.

Questão 2
a. FALSA. O governo Vargas, apesar de não abandonar completamente
o interesse das oligarquias, esteve centrado no atendimento das
demandas dos trabalhadores urbanos através de tal medida.
b. FALSA. O ministério seria um primeiro passo para se cuidar desses
setores, e não o contrário.
c. FALSA. O governo não expôs nenhuma ação que visava fortalecer
exclusivamente os setores médios urbanos da população brasileira.
d. VERDADEIRA. Assumindo a função de promotor essencial das
necessidades dos trabalhadores, o Governo de Vargas pretendia
desmobilizar as instituições sindicais e políticas através das quais o
proletariado se voltaria contra o governo.
e. FALSA. O ministério não centrava suas ações apenas aos
trabalhadores rurais.

Questão 3
a) A crise da economia mundial, deflagrada em 1929, atingiu em cheio o
modelo agroexportador brasileiro sustentado pela comercialização do
café no mercado internacional. Imediatamente, grandes compradores
como a Europa e os Estados Unidos reduziram sensivelmente os recursos
destinados para a aquisição do café brasileiro.
b) Getúlio Vargas foi essencialmente apoiado pelos grandes proprietários
de terra que romperam politicamente com a oligarquia paulista e os
tenentes que ocupavam o espaço das grandes cidades brasileiras. Dessa
forma, observamos que a Revolução de 1930 foi arquitetada por um
conjunto de forças que não defendiam a transformação profunda do
cenário político nacional.

