
Atividade 9 

 

A falta de alimentos para a população foi um dos fatores mais marcantes da Revolução 

de 1924, pois a escassez de produtos básicos provocou saques em mercados e armazéns, o que 

causou um imenso desconforto para as classes produtoras de São Paulo. Reflita sobre esse 

assunto e faça uma análise das fontes abaixo: 

   

 

 

 

Fonte 1: 

 
SÃO PAULO (Estado). Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos do Brazil. Apelação 
Criminal nº 1009. Relator: o Senhor Ministro Firmino Whitaker Filho. São Paulo, 6 de julho de 
1927. Mimeografado; manuscrito. (Acervo Apesp: Revolução de 1924, São Paulo, v. 014, p. 
310). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonte 2 

 
SÃO PAULO (Estado). Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos do Brazil. 
Apelação Criminal nº 1009. Relator: o Senhor Ministro Firmino Whitaker Filho. 
São Paulo, 6 de julho de 1927.Mimeografado; manuscrito. (Acervo Apesp: 
Revolução de 1924, São Paulo, v. 014, p. 342). 

 

Fonte 3 

 
SÃO PAULO (Estado). Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos do 
Brazil. Apelação Criminal nº 1009. Relator: o Senhor Ministro Firmino 
Whitaker Filho. São Paulo, 6 de julho de 1927. Mimeografado; manuscrito. 
(Acervo Apesp: Revolução de 1924, São Paulo, v. 014, p. 350). 

 

· Indemnidade: grafada no português de Portugal, está palavra é o que conhecemos 
hoje por indenização. 

· Bill: expressão que vem do inglês. Segundo o dicionário Michaelis Inglês-
Português/Português-Inglês a tradução seria: “conta, fatura”. 



Com base na leitura e análise das fontes colocadas: 

1) Descreva a imagem (fonte 1), retirando dela e de sua legenda todas as informações 

possíveis. Qual é atividade que aquele grupo desenvolve? 

2) O isolamento da cidade a partir da destruição e obstrução das redes de comunicação e 

transporte foi fator decisivo para o desabastecimento da cidade durante a Revolução de 

1924. Por quê? 

3) A partir dos dados obtidos nas fontes 1, 2 e 3, comente como foi resolvida a situação da 

falta de alimentos na cidade.  

4) Comente a participação da prefeitura e dos voluntários diante desse problema. 

 

 

 


