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1ª QUESTÃO - (Valor 5,0) 
“A 9 de julho de 1932, São Paulo levantou-se em revolta armada. A rebelião foi imediatamente batizada Revolução Constitucionalista e 

a cidade de São Paulo mobilizada para uma guerra civil em larga escala.” (SKIDMORE, 1982, P.37) 

 
 Tomando por base a assertiva acima, apresentar as causas da Revolução Constitucionalista de 
1932, no Brasil Republicano. 
 
1. MÉTODO 

TOTAL: 100 (cem) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

M1 Abordagem da ideia central. 10  
M2 Delimitação do espaço. 05  
M3 Delimitação no tempo. 05  

Preparação correta para o desenvolvimento. 10  M4 
Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 10  
M5 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Introdução 

 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 10  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento 10  
Em todas as premissas. 15  

Não caracterizou até 3 premissas. 05  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 

Apresentação das 
premissas segundo as 
condicionantes (ligação 

de causa e efeito). Não caracterizou mais de 3 premissas. 00  

Todas. 15  
4. 07  
3. 05  
2. 03  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das 
premissas. 

1. 01  

Subtotal – MÉTODO 100  

 
2. CONHECIMENTO 

CONHECIMENTO (Algumas ideias) 
TOTAL: 300 (trezentos) escores 

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares 

50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constam do barema, devendo 
defini-las como essenciais ou complementares, e atribuir um valor a elas, no limite do estabelecido para “ideias novas” 
(somente computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

Introdução 
 

Algumas 
ideias 

C1 

A situação do Brasil na década de 1920: a estrutura agrária 
decresceu em razão do crescimento urbano. O comércio e a 
indústria estavam em desenvolvimento. O crescimento das cidades, 
como Rio de Janeiro e São Paulo, provocou um conjunto de 
mudanças em seus habitantes como o acesso a bens de consumo 
novos e até então desconhecidos. 

20  

HISTÓRIA 

Al Nº: 



 2 

C2 

A Revolução de 1930: a política de sucessão presidencial viciada 
teve como reação uma política pacifista, liderada por Getúlio 
Vargas, na chamada “Frente Única”, contrariando o compadrio da 
política do “café com leite”. Derrubada a oligarquia por Vargas, 
apoiado pelos militares do “tenentismo” ocorreu a deposição do 
presidente da República Washington Luís. 

20  

C3 

Instalação do governo provisório: conhecido como o regime dos 
poderes discricionários, o governo provisório tomou posse em 3 de 
novembro de 1930. Getúlio Vargas expôs os 17 itens do programa 
de reconstrução nacional 

20  

C4 Outras ideias julgadas pertinentes. -  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Escores Esc/Aluno 

 Causas da Revolução Constitucionalista de 1932 - - 

C5 
Promulgação da Lei Orgânica: pelo decreto nº19.390, o governo 
provisório limitou os poderes e honrou todos os compromissos 
anteriormente assumidos pelo presidente deposto. 

20  

C6 

Limitação dos poderes e a intervenção federal: pela Lei Orgânica, 
houve a dissolução de todo o poder legislativo, nas esferas federal, 
estadual e municipal. Vargas designou interventores para ocupar 
cargos dos antigos presidentes estaduais e eliminou os partidos 
políticos. 

20  

C7 

Centralização econômica: houve a centralização da política do café 
nas mãos do governo federal. O governo comprou o estoque de 
café com a receita derivada do imposto de exportação e do confisco 
cambial.  

20  

C8 

O apoio “Tenentista”: Getúlio Vargas utilizou os “quadros 
tenentistas” como instrumento de luta política contra o predomínio 
das oligarquias estaduais, particularmente no Nordeste e no estado 
de São Paulo. Em São Paulo, a inabilidade do governo federal 
concorreu para a deflagração de uma guerra civil. 

20  

C9 

Limitação da autonomia dos estados-membros: os estados ficaram 
proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do 
governo federal. Não podiam usar recursos acima de 10% da 
despesa ordinária com as Polícias Militares. As Polícias Militares 
não poderiam ser dotadas de armamentos pesados, como artilharia, 
e de aviação. O seu poder de combate deveria ser inferior ao do 
Exército. 

20  

C10 

Instituição de um governo forte: na concepção de Vargas e dos 
“tenentes”, o governo, fortalecido pelo apoio popular, centralizou o 
processo administrativo, gerou censura à imprensa e houve 
cerceamento das liberdades individuais. 

20  

C11 

A situação econômica em 1931: o produto mais importante do 
Brasil, o café, estava numa situação cruciante como resultado, 
ainda, da crise de 1929. Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional 
do Café, proibiu novas plantações por 3 anos e cerceou a entrada 
no país de novos imigrantes, mão-de-obra fundamental para a 
agricultura cafeeira. 

20  

C12 

A situação política brasileira: surgiu indisciplina nas classes 
armadas. A nomeação de João Alberto Lins Barros (pernambucano 
e militar) como interventor em São Paulo, no lugar de Miguel Costa, 
não agradou aos paulistas. Houve reação de operários comunistas. 
O slogan “interventor civil e paulista” agitou todo o estado de São 
Paulo. 

20  

Desenvolvimento 
 

Algumas 
ideias 

 

C13 

Limitação política de São Paulo: após o processo de desagregação 
e dispersão das várias tendências políticas que permitiram a vitória 
da revolução de 1930, o partido democrático lançou um manifesto 
contestando a legitimidade do governo provisório de Vargas. São 
Paulo sempre esteve na posição de controlador político e naquele 
momento ficou cercado, pelo novo governo brasileiro, sob 
intervenção. 

20  
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C14 

Agravamento da situação política em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, no início de 1932: adeptos do Partido Democrático 
juntaram-se aos membros do Partido Republicano Paulista (PRP) e 
formaram a “Frente Única Paulista” (15/04/1932). O governo 
provisório tentou apaziguar os ânimos nomeando outro interventor. 
Elementos do Clube 3 de outubro (tenentes) destruíram a sede do 
jornal “Diário Carioca” que apoiava a constitucionalização. 

20  

C15 

A nomeação da Constituinte: Getúlio Vargas marcou eleição para 
escolha da Constituinte em maio de 1933 e criou uma comissão 
que elaboraria um anteprojeto. A “neurose constitucional” 
contaminou os paulistas. 

20  

C16 

Estopim da revolta, o MMDC: na noite de 23 de maio de 1932, 
houve saque de populares numa casa de armas em São Paulo. 
Ocorreu um ataque à sede da “Legião Revolucionária” e do jornal 
“A Razão”. No tiroteio travado quatro estudantes faleceram: Mário 
MARTINS de Almeida, Euclides Bruno MIRAGAIA, DRAUSIO 
Marcondes de Souza e Antônio Américo CAMARGO Andrade, de 
cujos nomes se formou a sigla revolucionária MMDC. Vargas tentou 
evitar a “guerra civil” mas o levante já tinha tomado corpo. Eclodiu a 
9 de julho de 1932. 

20  

C17 Outras ideias julgadas pertinentes -  

Subtotal - CONHECIMENTO 300  

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Esc/Aluno 

A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00 
A2 Parcialmente compreensível. 08 Coerência 
A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 15 

 

B1 Pouco claro. 00 
B2 Falta de clareza em partes do texto. 08 Clareza 
B3 Claro. Fácil entendimento. 15 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações inúteis. 00 
C2 Parcialmente objetivo. 08 Objetividade 
C3 Objetivo. Linguagem direta. Preciso. 15 

 

D1 Pouco coeso. 00 
D2 Emprego inadequado dos conectivos. 04 
D3 Emprego parcial dos conectivos. 08 

Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos conectivos. 15 

 

Ortografia E1 10 
Pontuação E2 10 

Concordância E3 10 
Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10 

 

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 100  

    

RESULTADO DA QUESTÃO 
ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 500 5,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 

 
2ª QUESTÃO – (Valor 5,0) 

 
Caracterizar a importância da mão-de-obra escrava no desenvolvimento da monocultura cafeeira, no 

vale do Paraíba (Rio de Janeiro e São Paulo), durante o século XIX.  
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1. MÉTODO 
TOTAL: 100 (cem) escores 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

M1 Abordagem da ideia central. 10  
M2 Delimitação do espaço. 05  
M3 Delimitação no tempo. 05  

Preparação correta para o desenvolvimento. 10  M4 
Ideias 

complementares. Não elaboração da introdução de forma abrupta. 10  
M5 Ligação com o desenvolvimento. 10  

Introdução 

 

Identificação 
do objeto 
correto 

M6 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 10  
 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento 10  
Em todas as premissas. 15  

Não caracterizou até 3 premissas. 05  

Desenvolvimento 
 

Compreensão 
do nível de 

desempenho 

M8 

Caracterização das 
premissas segundo as 
condicionantes (ligação 

de causa e efeito) Não caracterizou mais de 3 premissas. 00  

Todas. 15  
4. 07  
3. 05  
2. 03  

Desenvolvimento 
 

Identificação 
do objeto 
correto 

M9 Identificação das 
premissas. 

1. 01  

Subtotal – MÉTODO 100  

 
2. CONHECIMENTO 

CONHECIMENTO (Algumas ideias) 
TOTAL: 300 (trezentos) escores 

240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias essenciais 
60 (sessenta) escores atribuídos para ideias complementares 

50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas* 
* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constam do barema, devendo 
defini-las como essenciais ou complementares, e atribuir um valor a elas, no limite do estabelecido para “ideias novas” 
(somente computar se o aluno obtiver menos de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Escores Esc/Aluno 

C1 

Término do ciclo do ouro e dos diamantes: no final da segunda 
metade do século XVIII, a exaustão das minas de ouro e de 
diamantes tornou a economia brasileira novamente dependente 
de exportações agrícolas, com o algodão e o arroz 
complementando as tradicionais exportações de tabaco e açúcar. 

10  

C2 

A economia brasileira no início do século XIX: a comercialização 
do açúcar e do algodão, no Nordeste brasileiro, começou a 
perder mercado nas primeiras décadas do século XIX. Havia 
mão-de-obra escrava ociosa 

10  

C3 

A ascensão do café: a grande novidade na economia brasileira, 
nas primeiras décadas do século XIX, foi o surgimento da 
produção do café para exportação. Foi no Vale do Paraíba do 
Sul, atravessando uma parte do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
que se reuniram as condições para sua primeira grande 
expansão em níveis comerciais. 

20  

C4 
A necessidade de mão-de-obra e o comércio escravagista: a 
implantação da fazenda cafeeira se deu pela forma tradicional da 
grande propriedade, com emprego de força de trabalho escrava. 

20  

Introdução 
 

Algumas ideias 

C5 Outras ideias julgadas pertinentes. -  

 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Escores Esc/Aluno 

  Características do emprego da mão-de-obra escrava na 
monocultura cafeeira  - - 

Desenvolvimento 
 

Algumas ideias 
 

C6 

A economia de exportação cafeeira no século XIX; a partir de 1830 
surgiu um novo produto agrícola, o café, que abasteceria a 
economia de exportação do Brasil pelos próximos 140 anos e que 
utilizou largamente a mão-de-obra escrava como força de 
trabalho. 

20  



 5 

C7 

O cultivo do café na província do Rio de Janeiro: o café começou a 
ser cultivado, no Brasil, na província do Rio de Janeiro, nas 
décadas de 1830 e 1840, onde o solo era altamente adaptável 
para o seu plantio. A província do Rio de Janeiro tornou-se o 
centro do cultivo de café, tendo a cidade do Rio de Janeiro como 
centro exportador, onde os escravos foram a principal mão-de-
obra utilizada. 

30  

C8 

A grande fazenda de café: para implantar uma fazenda de café, o 
fazendeiro tinha de fazer investimentos significativos que incluíam 
a derrubada da mata, o preparo da terra, o plantio, as instalações 
e a compra de escravos. 

20  

C9 

O trabalho na lavoura de café: os instrumentos de trabalho básicos 
e quase exclusivos da grande lavoura cafeeira foram a enxada e a 
foice. Os escravos ajustaram-se a essas ferramentas tradicionais 
do trabalhador da terra no Brasil, e as condições topográficas do 
vale do Paraíba favoreceram seu uso. Os escravos também 
faziam manualmente a colheita anual do café. Calcula-se que, em 
média, nas lavouras fluminenses, um escravo tratava de 4 mil a 7 
mil pés de café. 

30  

C10 

O tráfico exterior de escravos: segundo estatísticas oficiais, a 
média anual de ingresso de escravos no Brasil foi de 32.700 
cativos entre 1811 e 1820. No período de 1821 e 1830 esse 
montante cresceu para 43.100 anuais. O porto do Rio de Janeiro 
concentrava cerca de 60% do tráfico externo de escravos. 

30  

C11 

O comércio de escravos no Brasil: os escravos foram a principal 
fonte de mão-de-obra, necessária para plantar as árvores de café, 
cultiva-las e colher os grãos. Os escravos eram adquiridos no 
comércio de escravos, o qual, embora tecnicamente ilegal desde 
1826, continuou até 1850. Outros eram comercializados das 
menos lucrativas plantações de açúcar, especialmente no 
Nordeste. 

30  

C12 

Expansão da agricultura cafeeira e a lei de terras: embora a 
produção no Rio permanecesse alta, em meados do século XIX, o 
cultivo do café se expandiu para o estado de São Paulo e o Norte 
do Estado do Rio de Janeiro, aumentando a demanda da mão-de-
obra escrava. Em 1850 foi aprovada a Lei de Terras que favorecia 
os grandes proprietários de fazenda de café. 

20  

C13 

Comércio interno de escravos: com o fim do comércio externo de 
escravos em 1850, as províncias produtoras de café se viram 
forçadas a depender da compra de escravos de fontes 
domésticas, especialmente no Norte e no Nordeste, onde a 
produção de açúcar declinava. 

20  

C14 

Escassez de mão-de-obra e a substituição do trabalho escravo: a 
contínua escassez de mão-de-obra em São Paulo levou alguns 
fazendeiros a importar imigrantes europeus, na década de 1840. A 
experiência fracassou, por causa da inerente incompatibilidade do 
trabalho escravo com o trabalho livre numa mesma plantação. 
Esse fracasso reforçou a concepção conservadora de que não 
havia alternativa ao trabalho escravo. 

20  

C15 

O aumento da área de cultivo de café: por volta de 1850, o 
crescimento da agricultura de exportação comercial, 
especialmente do café, teve como consequência a exaustão da 
mão-de-obra escrava, a estagnação do mercado interno escravista 
e a necessidade de importação de mão-de-obra imigrante. 

20  

C18 Outras ideias julgadas pertinentes -  

Subtotal - CONHECIMENTO 300  

 

 

 

3. EXPRESSÃO ESCRITA 
EXPRESSÃO ESCRITA 

TOTAL: 120 (cento e vinte) escores 
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Escores Esc/Aluno 
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A1 Incoerente, ilógico ou contraditório. 00 
A2 Parcialmente compreensível. 08 Coerência 
A3 Plenamente coerente. Fácil compreensão. 15 

 

B1 Pouco claro. 00 
B2 Falta de clareza em partes do texto. 08 Clareza 
B3 Claro. Fácil entendimento. 15 

 

C1 Pouco objetivo. Vago. Texto com divagações inúteis. 00 
C2 Parcialmente objetivo. 08 Objetividade 
C3 Objetivo. Linguagem direta. Preciso. 15 

 

D1 Pouco coeso. 00 
D2 Emprego inadequado dos conectivos. 04 
D3 Emprego parcial dos conectivos. 08 

Coesão 

D4 Coeso. Emprego correto e diversificado dos conectivos. 15 

 

Ortografia E1 10 
Pontuação E2 10 

Concordância E3 10 
Regência E4 

Retirar um escore por erro. 

10 

 

 Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 100  

    

RESULTADO DA QUESTÃO 
ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO 500 5,0 

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO   

 

RESULTADO FINAL  
VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO 

1ª Questão – 5,0 500   
2ª Questão – 5,0 500   

TOTAL – 10,0 1000   
 

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO DOS ALUNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


