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01 - (FUVEST SP/2001)      
A crise de 1929 foi muito mais do que um crash 
financeiro, do que uma quebra generalizada das bolsas 
de valores. Foi uma crise profunda do próprio 
capitalismo. 
a) Por que houve a crise? 
b) Como repercutiu no Brasil? 

 
02 - (PUCCamp SP/1994)      

Em linhas gerais, pode-se dizer que a Grande Depressão 
(1929) resultou principalmente: 
a) Da queda da exportação, desemprego e aumento 

de consumo interno. 
b) Da desvalorização da moeda, com o objetivo de 

elevar os preços dos gêneros agrícolas. 
c) Do fechamento temporário dos bancos e a 

requisição dos estoques de ouro para sanear as 
finanças. 

d) Da superprodução industrial e agrícola, que foi se 
evidenciando quando o mercado não conseguiu 
mais absorver a produção que se desenvolvera 
rapidamente. 

e) Da emissão de papel-moeda e o abandono do 
padrão-ouro que permitiram ao Banco Central 
financiar o seguro-desemprego. 

 
03 - (UEM PR/1998)      

A recente crise das bolsas de valores em todo mundo 
suscitou inquietações e comparações com o crack da 
Bolsa de Valores de Nova Iorque, ocorrido em 1929. 
Sobre o crack de 1929 e seus desdobramentos, assinale 
o que for correto. 
01. Foi um fato que, possuindo dimensões estruturais, 

significou a emergência de acentuada crise no 
sistema capitalista. 

02. A crise gerou um elevado número de 
desempregados, cerca de 30 milhões de pessoas no 
mundo ocidental. Os países mais afetados foram os 
altamente industrializados. 

04. Foi uma típica crise de excesso de procura para 
insuficiente oferta, ou seja, os estoques não 
aumentavam na mesma proporção da elevação do 
número de compradores e de seu poder aquisitivo, 
gerando inflação e desorganização econômica. 

08. Como se acentuou a crise social e alterou-se o 
equilíbrio de classes, amplos setores da alta 
burguesia passaram a apoiar regimes autoritários, 
como o fascismo e o nazismo, que garantissem a 
ordem. 

16. A crise levou ao ocaso do liberalismo econômico, 
visto que foi combatida e superada por medidas 
que, ao contrário dos cânones liberais, 
caracterizavam-se pelo dirigismo estatal. Nos 
principais centros capitalistas, o Estado passava a 
intervir na economia, através de um programa de 
sustentação da atividade econômica e de 
diminuição das tensões. 

32. Com a repercussão da crise, o Partido Republicano 
perdeu, no início da década de 30, a presidência dos 

EUA, para o Partido Democrata. Eisenhower, 
presidente então eleito, adotou o programa de 
recuperação econômica conhecido como Plano 
Marshall. 

64. A crise econômica atingiu também a URSS, que 
mantinha estreitas relações diplomáticas e 
econômicas com as potências capitalistas. Em 
decorrência disso, a URSS sofreu, na década de 30, 
acentuada queda no vertiginoso processo de 
crescimento econômico, verificado na década 
anterior. 

 
04 - (UEPA/2001)      

Com base na leitura cuidadosa dos gráficos 01 e 02, 
referentes ao período entre guerras, pode- se afirmar 
que: 
Gráfico 1 - Desemprego na Alemanha (1929 - 1933) 

1929 1930 1931 1932

Número de
Desempregados

5 575 000

4 520 000

3 076 000

1 892 000

 
(De Weimar a Hitler. Complemento del catálogo del 
Programa de Documentales) 

 
Gráfico 2 - Resultados Eleitorais para o Reichstag (%) 
(1920-1930) 

Datas

Eleições

Partido comunista Alemão

Partido Social-Democrata Alemão

Partido Nazista

Outros

Total

1920 1924 1924 1920 1930 1932 1932 1932

6 - 0 4 - 5 7 - 12 20 - 5 14 - 9 31 - 7 6 - 11 5 - 2

2,0

21,7

--

76,3

100

12,6

23,9

6,5

57,1

8,9

26,0

2,9

62,2

10,8

28,7

2,6

58,1

15,1

24,5

18,3

44,1

14,2

21,5

37,2

27,1

16,8

20,4

33,0

29,8

12,3

18,3

43,8

25,6

100 100 100 100 100 100 100

 
(fonte: ARNAUT, Luis & MOTTA, Rodrigo P. Sá. A 
segunda grande guerra. SP: Atual, 1994) 

 
a) O nível de desemprego diminuiu, na medida em 

que aumentou a votação no partido Nazista para o 
Parlamento Alemão em 1933, facilitando a ação da 
extrema direita no país. 

b) A votação no Partido Nazista cresce junto com a 
taxa de desemprego, até que em 1933 os nazistas 
se tornam o partido mais forte do Parlamento e o 
nazismo ascende ao poder na Alemanha. 

c) A situação sócio-econômica do período entre 
guerras foi caracterizada pelo desemprego, daí o 
crescimento da votação no Partido Comunista, 
verificado nas eleições de 1930 a 33. 

d) A criação do Partido Nazista Alemão em 1920, 
desarticulou o Partido Comunista Alemão que, a 
partir de então, passou a perder os votos para o 
Partido Social Democrata. 
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e) Devido à situação sócio-econômica no período 
entre guerras, o Partido Comunista cresceu 
extraordinariamente e, em 1933, se tornou o 
partido mais forte do Parlamento alemão. 

 
05 - (PUC MG/2002)      

A Política da Boa Vizinhança do Presidente Franklin D. 
Roosevelt, relativamente à América Latina, de 1933 até 
fins da Segunda Guerra Mundial, tem relação com, 
EXCETO: 
a) a possibilidade de eclodirem rebeliões nacionalistas 

nos países latinoamericanos assolados pela crise 
econômica, ameaçando os investimentos dos EUA. 

b) os efeitos da crise de 1929 na economia norte-
americana e, em conseqüência, na dos países 
latino-americanos, tornando-se impraticável a 
política de “dólares e tiros”. 

c) a ascensão da Alemanha hitlerista no cenário 
internacional e sua aproximação com os países 
latino-americanos, principalmente Argentina e 
Brasil. 

d) a necessidade de legitimar a política 
intervencionista dos EUA com o apoio das 
lideranças latino-americanas interessadas na 
privatização de empresas estatais. 

 
06 - (UERJ/1996)      

A ilustração da revista Life reproduz a imagem de 
euforia que se estabeleceu nos EUA após a Primeira 
Guerra Mundial.  
 

 
 

Contudo, a prosperidade rapidamente demonstraria 
ser uma grande ilusão pela explosão da crise de 1929. 
A alternativa que indica uma repercussão desta crise é: 
a) o crescimento da agricultura em função das 

necessidades de alimentos pós-guerra 
b) o declínio das atividades econômicas, resolvido 

com a aplicação de medidas liberais 
c) o enfraquecimento do Estado, já que sua 

intervenção na economia foi responsável por toda 
a crise 

d) a depressão instalada no mundo capitalista, 
devido, principalmente, ao alto grau de 
interdependência dessas economias 

 
07 - (UFC CE/2002)      

Ante a grande depressão de 1929, o economista John M. 
Keynes defendia o déficit público como uma forma de 
enfrentar a recessão. Nos Estados Unidos, o Presidente 
Franklin Roosevelt, a partir de 1930, financiou obras 
públicas a fim de diminuir o desemprego.  
A partir desse período, as mudanças na política 
econômica propiciaram: 
a) a oposição do governo norte-americano ao 

desenvolvimento do intervencionismo na 
economia. 

b) a intervenção do Estado na economia, como 
estratégia de ampliação do mercado de trabalho. 

c) a consolidação dos grupos econômicos que 
impediam a intervenção estatal. 

d) o fechamento do comércio europeu ao capital 
norte-americano. 

e) a livre aplicação do capital pela iniciativa privada. 
 
08 - (UFF RJ/1998)      

A Grande Depressão foi um dos episódios mais trágicos 
da história do capitalismo contemporâneo,  podendo-se 
afirmar que a crise de 1929 destruiu o liberalismo 
econômico por cerca de meio século.  
Dentre as opções abaixo, assinale a que não  
corresponde a este enunciado. 
a) Atingidos pela crise de 1929, os Estados Unidos, 

principal expressão econômica da década de 20, 
provocaram reflexos mundiais pelo 
comprometimento de um terço do comércio 
internacional. 

b) Países  como Argentina, México e Brasil, agro-
exportadores, viram na industrialização a saída para 
suas crises. 

c) Os Estados Unidos protegeram-se com tarifas 
alfandegárias altas, desmantelando o sistema 
dominante de comércio multi-lateral. 

d) A  Grande  Depressão   obrigou  os  governos 
ocidentais a darem prioridade às questões  sociais. 

e) O fracasso dos planos qüinqüenais, na União 
Soviética, determinou um rápido processo de 
desindustrialização. 

 
09 - (CESJF MG/2001)      

O Período chamado de Entreguerras recebe essa 
denominação porque se estende do final da Primeira 

Guerra Mundial (1918) até o início da Segunda Guerra 
Mundial (1939).  

Sobre a Crise de 29 é CORRETO afirmar que: 
a) A partir do fim da Primeira Grande Guerra Mundial, 

a economia dos Estados Unidos entrou em 
decadência e em processo de recessão. 

b) A Crise de 1929 resultou do colapso econômico 
causado pela superprodução, pela impossibilidade 
de a capacidade de consumo continuar crescendo e 
pela grande especulação financeira. 

c) A Crise de 29 que começou com a quebra da Bolsa 
de Nova Iorque, não se espalhou pelo mundo. 

d) Os países da América Latina não foram afetados 
pela Crise de 29, pois os mercados europeus 
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continuavam negociando normalmente os 
produtos agrícolas de exportação destes países. 

e) Mesmo com a crise econômica, o mercado de 
emprego continuou a se expandir, beneficiando 
principalmente a classe operária. 

 
10 - (PUC MG/2006)     

A análise das informações apresentadas pela tabela 
abaixo permite afirmar: 
 

 
 
a) O parque industrial em processo de consolidação 

na União Soviética se ressentiu com os efeitos da 
crise, desacelerando suas atividades. 

b) O mais baixo desempenho industrial observado 
durante a década de trinta foi verificado 
imediatamente após o crash da bolsa de New York.  

c) A economia norte-americana foi profundamente 
atingida pela depressão econômica dos anos trinta, 
apresentando uma queda sensível na sua produção. 

d) A estrutura arcaica da indústria japonesa 
possibilitou que o impacto da crise sobre aquele 
país fosse bem menor em relação às demais 
potências.  

 
11 - (UnB DF/1991)      

“Abundância para poucos, miséria para muitos”. A 
década de 1930 foi atingida pela chamada Grande 
Depressão, que foi uma das maiorias crises do sistema 
capitalista.  
Sobre a Grande Depressão, podemos afirmar que: 
00. Milhares de trabalhadores desempregados foram 

um dos flagelos desse período. 
01. Ela contribuiu para aumentar os conflitos entre as 

grandes potências, resultando na Segunda Guerra 
Mundial. 

02. Para sair da crise econômica, os Estados Unidos 
lançaram um plano denominado “New Deal”, que 
se caracterizava pela não-intervenção do Estado na 
economia. 

03. O “crack” da Bolsa de Nova York não foi responsável 
pela crise econômica vivida pelos Estados Unidos 
neste período. 

 
12 - (UnB DF/1993)      

Sobre a primeira metade do século XX, é correto 
afirmar: 

00. A revolução russa foi resultado da ação política dos 
mencheviques. 

01. Os regimes políticos democráticos difundiam-se 
amplamente no período entre guerras. 

02. A hegemonia econômica norte-americana depois 
de 1918 fez com que a crise de 1929 adquirisse um 
caráter mundial. 

03. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve 
bombardeios indiscriminados que atingiram grande 
número de civis. 

 
13 - (UNICAP PE/2002)      

O período que vai de 1922 a 1929 foi marcado pela 
prosperidade econômica e pela especulação financeira; 
sendo essa prosperidade mais norte-americana do que 
européia. Com o cresciamento especulativo, logo a 
superprodução industrial se faz sentir e a desordem 
econômica leva à Quinta-feira negra (24 de outrubro de 
1929), colocando em xeque-mate o modelo do 
capitalismo liberal. 
01. A crise econômica de 1929 foi ao mesmo tempo 

uma crise de superprodução e de créditos, gerando 
o desemprego e a diminuição do poder aquisitivo. 

01. A desorganização do sistema monetário 
internacional se deu em conseqüência dos E.U.A. 
ainda não se terem transformado no centro do 
capitalismo. 

02. A grande depressão americana, levando à crise 
mundial,foi, inicialmente, sentida nas áreas 
periféricas do capitalismo, só atingindo os Estados 
Unidos da América pelas conseqüências da queda 
do mercado externo. 

03. O comércio internacional se reduz, pois os vários 
países voltam a usar velha prática do protecionismo 
alfandegário. 

04. A crise econômica acarreta uma crise social, 
marcada pelo desemprego, pela redução de 
salários, daí a instabilidade social, econômica e 
política e a insegurança mundial. 

 
14 - (UNIFICADO RJ/1995)      

O Entre-Guerras (1918-1939) pode ser considerado, no 
seu conjunto, como um período de crises econômicas. 
Assinale a opção que expressa corretamente um 
problema relacionado às  conjunturas desse período. 
a) A rápida recuperação da produção européia 

impulsionada pelos novos mercados abertos pela 
expansão colonial. 

b) A crise alemã de 1924 representou um 
desdobramento da decadência da economia dos 
EUA, o principal centro econômico do mundo. 

c) A crise de 1929, iniciada nos EUA, propagou-se 
rapidamente, pelos países capitalistas, cujas 
economias estavam em interdependência com a 
norte-americana. 

d) Os desajustes da economia mundial tiveram como 
principal causa o abalo provocado pela Revolução 
Russa. 
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e) A reconversão foi caracterizada pela expansão da 
industrialização, em escala mundial, 
principalmente em economias periféricas. 

 
15 - (UNIPAR PR/2002)      

Dentre os aspectos que marcaram os anos de 1930, 
podemos destacar corretamente: 
a) a Grande Depressão nos EUA que enfrentavam os 

sérios desdobramentos da Crise de 1929. 
b) a ascensão do fascismo na Itália através dos 

partidários de Benito Mussolini. 
c) o espírito pacificador na Europa após a 

consolidação de Hitler no poder na Alemanha. 
d) a aliança entre EUA e Japão que dividiu a bacia do 

Pacífico entre as duas potências militares. 
e) a descolonização da África e da Ásia que levou à 

generalização da Segunda Guerra. 
 
16 - (UNIRIO RJ/1995)      

A grave crise econômico-financeira que atingiu o 
mundo capitalista, na década de 30, tem suas origens 

nos Estados Unidos. A primeira medida governamental 
que procurou, internamente, solucionar essa crise foi o 

“New Deal”, adotado por Roosevelt, em 1933.  
Uma das medidas principais desse programa foi ao: 
a) encerramento dos investimentos governamentais 

em obras da infra-estrutura. 
b) fim do planejamento e da intervenção do Estado na 

economia. 
c) imediata suspensão da emissão monetária. 
d) política de estímulo à criação de novos empregos. 
e) redução dos incentivos à produção agrícola. 

 
17 - (UNIUBE MG/2002)      

A crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos, atingiu 
rapidamente quase todos os países. Podemos apontar 
como repercussões da crise. 
a) o estímulo à indústria de bens de consumo em 

substituição às importações, que se tornaram 
inviáveis com o colapso do modelo econômico 
agroexportador, tanto no Brasil quanto na 
Argentina. 

b) o redirecionamento da política econômica na União 
Soviética que, privada do fornecimento de 
máquinas e ferramentas essenciais à construção do 
seu parque industrial, optou pela coletivização 
forçada do campo. 

c) o reforço ao Estado liberal na Europa e América 
Latina e a ampliação dos princípios da liberdade, da 
democracia burguesa e do livre comércio entre as 
nações, princípios estes que eram vistos como 
essenciais para superar a recessão econômica e o 
desemprego. 

d) a adoção, nos países economicamente mais 
importantes da América Latina, de uma legislação 
trabalhista que transferia ao mercado a resolução 
dos conflitos entre capital e trabalho. 

 
18 - (UNESP SP/1991)      

A crise capitalista desencadeada em 1929 nos EUA e na 
Europa Ocidental estendeu-se para a América Latina 
contribuindo para: 
a) a revogação de todas as tarifas protecionistas, o 

intervencionismo estatal e a substituição de 
importações. 

b) abalar o poder das oligarquias e o surgimento de 
regimes populistas e ditaduras conservadoras. 

c) a modernização do campo através do 
deslocamento de mão-de-obra que sobrevivia 
precariamente nas cidades. 

d) Juan Domingo Perón destaca-se como governante 
populista no México. 

e) a ruptura da estrutura de espoliação do povo latino-
americano. 

 
19 - (UNESP SP/2000)      

Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova Iorque quebrou. 
As ações se desvalorizaram drasticamente; os estoques 
de cereais se acumularam; os preços dos produtos 
baixaram. Fazendeiros faliram. As grandes indústrias 
diminuíram fortemente a produção; as médias e 
pequenas fecharam. Grandes massas de trabalhadores 
ficaram desempregadas. O Estado, essencialmente 
liberal, não intervinha na produção e o mercado sozinho 
não controlava a crise. Para controlar a crise, Franklin 
Delano Roosevelt, democrata eleito presidente em 
1932, lançou um programa de reconstrução nacional, o 
New Deal, cuja meta era promover reformas profundas 
na sociedade norte-americana. 
Baseando-se no texto, responda. 
a) Qual a diferença entre o liberalismo econômico 

clássico e o liberalismo praticado pelo New Deal? 
b) Quais os reflexos da crise de 1929 no Brasil? 

 
20 - (UNIUBE MG/2001)      

A crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos, atingiu 
rapidamente quase todos os países.  
Podemos apontar como repercussões da crise. 
a) o estímulo à indústria de bens de consumo em 

substituição às importações, que se tornaram 
inviáveis com o colapso do modelo econômico 
agroexportador, tanto no Brasil quanto na 
Argentina. 

b) o redirecionamento da política econômica na União 
Soviética que, privada do fornecimento de 
máquinas e ferramentas essenciais à construção do 
seu parque industrial, optou pela coletivização 
forçada do campo. 

c) o reforço ao Estado liberal na Europa e América 
Latina e a ampliação dos princípios da liberdade, da 
democracia burguesa e do livre comércio entre as 
nações, princípios estes que eram vistos como 
essenciais para superar a recessão econômica e o 
desemprego. 

d) a adoção, nos países economicamente mais 
importantes da América Latina, de uma legislação 
trabalhista que transferia ao mercado a resolução 
dos conflitos entre capital e trabalho. 
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21 - (UFG GO/1998)      

A crise mundial, decorrente da queda da bolsa de 
valores em Hong Kong, sinalizou as tensões do processo 
de internacionalização da economia. Na verdade, a crise 
atual pode ser entendida como uma manifestação, 
dentre outras, inerente à própria lógica de organização 
do capitalismo.  
Com base no exposto: 
a) Identifique e contextualize uma crise financeira 

historicamente anterior, que também gerou graves 
conseqüências na economia mundial; 

b) Explique de que maneira a crise financeira, 
decorrente da queda  da bolsa de valores em Hong 
Kong, afetou o desenvolvimento da economia 
brasileira. 

 
22 - (FUVEST SP/1991)      

“A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico 
de Pittsburgo, plantador de café brasileiro, o artesão de 
Paris e o banqueiro de Londres, todos foram atingidos.” 

Paul Raynaud – La France a sauvé l’Europe, T.I. Flamarion 
O autor se refere á crise mundial de 1929, iniciada nos 
Estados Unidos, da qual resultou: 
a) o abalo do liberalismo econômico e a tendência 

para a prática da intervenção do Estado na 
economia. 

b) o aumento do número das sociedades acionárias e 
da especulação financeira. 

c) a expansão do sistema de crédito e do 
financiamento ao consumidor. 

d) a imediata valorização dos preços da produção 
industrial e fim da acumulação de estoques. 

e) o crescimento acelerado das atividades de 
empresas industriais e comerciais, e o pleno 
emprego. 

 
23 - (ACAFE SC/2002)      

Em relação à crise de 1929, iniciada nos EUA, a 
alternativa incorreta é: 
a) O "New Deal"  foi  uma  política  econômica  

adotada  pelo  presidente norte–americano 
Franklin Delano Roosevelt, para tirar seu país da 
crise. 

b) A superprodução industrial foi um dos fatores 
dessa crise capitalista. 

c) A queda no preço das ações  das grandes 
empresas, na bolsa de valores de Nova York, levou 
inúmeras fábricas e bancos à falência. 

d) Essa crise  não  atingiu o Brasil, visto  que nossas 
exportações  de café estavam vinculadas ao 
mercado europeu. 

e) No auge dessa crise, os índices de desemprego 
cresceram assustadoramente nos Estados Unidos, 
país ícone do capitalismo. 

 
24 - (ACAFE SC/2002)     

A crise de 1929 colocou em dúvida o crescimento 
exagerado do capitalismo. Iniciada nos Estados Unidos, 
teve repercussão mundial. 
Sobre esse período e suas conseqüências, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) O número de desempregados cresceu muito, 

gerando um quadro de miséria que, nos Estados 
Unidos, ficou conhecido como "grande depressão". 

b) Não atingiu o sistema financeiro da Bolsa de Valores 
de Nova York, instituição não abalada pela crise. 

c) Dependente do mercado norte-americano, a 
exportação do café brasileiro também foi muito 
prejudicada com a crise. 

d) O Nazismo soube explorar a crise para fundamentar 
sua ideologia na sociedade alemã. 

e) Para superar a crise, o presidente norte-americano 
Franklin Delano Roosevelt adotou uma série de 
medidas, conhecidas como New Deal (novo 
acordo). 

 
25 - (UNESP SP/1997)      

A crença liberal no equilíbrio espontâneo do mercado 
foi reforçada em 1803 pela “lei de Say”. Formulada pelo 
francês Jean-Baptiste Say, essa lei afirmava que toda 
oferta cria a sua demanda e inversamente, de tal modo 
que excluía a possibilidade de crise de superprodução 
no capitalismo. 
Qual, dentre os seguintes acontecimentos, constitui a 
refutação mais importante e direta da “lei de Say”? 
a) Revolução Russa de 1917. 
b) Crise de 1929. 
c) Movimento de independência da América Latina. 
d) Unificação da Alemanha. 
e) Ascensão dos Estados Unidos depois da Segunda 

Grande Guerra. 
 
26 - (UNICAMP SP/1991)      

Após a 1a Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna o 
país mais rico do mundo, consolidando o chamado 
“sonho americano”. Essa riqueza provinha em grande 
parte do crescimento e avanço técnico da indústria, o 
que por um lado resultava maior oferta de produtos 
industrializados baratos, mas por outro ocasionava um 
crescente desemprego de operários substituídos por 
máquinas. O desemprego e as altas aplicações de 
dinheiro no mercado de ações ajudam a desencadear 
uma crise de repercussão mundial. 
Identifique essa crise e analise suas principais 
conseqüências para os Estados Unidos. 

 
27 - (UNICAMP SP/1993)      

Até 1945, o corpo do Imperador japonês era tido como 
sagrado e não podia ser tocado. Quando terminou a II 
Guerra, o presidente dos Estados Unidos quebrou a 
autoridade simbólica do imperador, no Japão, ao exigir 
dele um aperto de mão em público. 
a) A partir do acontecimento relatado acima, explique 

a situação político-econômica dos Estados Unidos e 
do Japão ao final da II Guerra Mundial. 
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b) Qual a situação político-econômica desses dois 
países atualmente? 

 
28 - (UNIFOR CE/1998)      

Em relação ao New Deal,  conjunto de medidas adotadas 
pelo governo americano,  em razão das conseqüências 
da crise de 1929,  que objetivavam a recuperação 
econômica do país,  pode-se afirmar que: 
a) Revelou a inadequação do intervencionismo estatal 

sobre a economia como forma de promover o 
desenvolvimento social. 

b) Impôs um novo pensamento econômico: o do 
planejamento estatal objetivando a coletivização 
dos meios de produção. 

c) Criou condições para a desregulamentação da 
economia,  consolidando os ideais do capitalismo 
comercial e de livre cambismo. 

d) Acentuou os antagonismos entre as potências 
imperialistas,  gerando instabilidade política entre 
as nações,  contribuiu para a eclosão da  nova 
guerra mundial. 

e) Representou um marco na passagem do 
capitalismo clássico,  liberal e concorrencial para o 
capitalismo monopolista e estatal. 

 
29 - (UNIFOR CE/2000)      

O New Deal foi um programa de ação executado pelo 
governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, nos 
Estado Unidos, entre 1933 e 1945, com o objetivo de 
resgatar o crescimento econômico interrompido pelo 
crash de 1929.  
O New Deal visava: 
a) Recuperar a capacidade produtiva e comercial dos 

países europeus, incentivar o desenvolvimento de 
mercado consumidor de produtos de bens 
duráveis, consolidando as estruturas capitalistas no 
continente. 

b) Estimular o desenvolvimento econômico, através 
de reformas estruturais profundas que objetivavam 
atingir os seguintes setores: energia, transporte, 
indústria, educação e alimentação. 

c) Restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção 
e o preço entre a cidade e o campo, reativar o 
mercado interno pelo controle dos preços da 
produção, pela revalorização dos salários e do 
poder aquisitivo das massas. 

d) Promover a expansão econômica do país, da 
industrialização de forma intensa e rápida através 
de planos quinqüenais que estipulavam o que 
produzir, como produzir e como distribuir para 
satisfazer as necessidades das sociedades. 

e) Incentivar a entrada de capitais pela privatização e 
liberalização da economia, promover maior 
disponibilidade de crédito e mais investimento para 
favorecer o crescimento sustentado da economia e 
gerar empregos bem remunerados. 

 
30 - (UNIFOR CE/2001)      

Em março de 1933, Roosevelt assume a presidência dos 
EUA, no apogeu da crise econômico-social, o 
desemprego atingia mais de um quarto da população 
ativa... O novo presidente, discursando em sua posse, 
disse: "O país pede ação , e ação imediata (...). 
Precisamos agir, e agir com rapidez". 
A solução encontrada denominou-se: 
a) New Deal, nova política governamental destinada a 

revitalizar e preservar o sistema capitalista. 
b) Fair Deal, política de estabilização dos preços 

agrícolas com subsídios aos produtos rurais. 
c) Big Stick, desenvolvido pelo presidente, com o 

direito de intervenção na América Latina. 
d) Política de Portas Abertas, na qual reivindicava a 

liberdade de comércio para todas as nações. 
e) NEP, um misto de princípios socialistas e 

capitalistas, que dava ao Estado o direito de 
propriedade sobre os meios de produção. 

 
31 - (UNIFOR CE/2002)      

“Há neste momento nos Estados Unidos cerca de 14 
milhões de desempregados e, como muitos deles têm 
família, 20 a 30 milhões de homens e mulheres vivem de 
esmolas, públicas ou privadas. O espetáculo de uma 
grande nação de que um quarto se acha reduzido à 
impotência, produz emoções mais fortes do que uma 
estatística em preto e branco. Desde que se põe o pé 
neste país, o estrangeiro compreende de repente que 
em nenhum momento a Europa imaginou a dolorosa 
intensidade da situação dos Estados Unidos.” 

(André Mourois. In: Gustavo de Freitas. 900 textos e 
documentos de história. Lisboa: Plátano, s/d p. 153) 

No texto, ao tratar da história dos Estados Unidos da 
América, o autor faz referência às conseqüências: 
a) da guerra civil entre os estados do Norte e do Sul 

que destruiu grande parte dos setores produtivos 
da economia. 

b) da chamada “Festa do Chá” que destruiu as 
plantações de chá produzidas pelos camponeses 
dos estados do Norte. 

c) da grande depressão, em diferentes setores da 
economia, provocada por uma crise de 
superprodução. 

d) dos ataques realizados pelos japoneses nas 
indústrias bélicas na revanche do episódio de Pearl 
Harbor. 

e) do processo de avanço tecnológico e da automação 
industrial adotado no país depois da queda do 
Muro de Berlim. 

 
32 - (PUC RS/2003)      

Analise atentamente a fotografia abaixo. 
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Fonte: Pazzinato, A. L.; Senise, M. H. V. História Moderna e 

Contemporânea. 2. ed. São Paulo: Ática, 1992. 
Tradução: 
“World’s highest standard of living.” = “O mais alto 
padrão de vida do mundo”. 
“There’s no way like the americain way.” = “Nada 
melhor que o modo de vida americano”. 

 
A fotografia acima, que se insere no contexto do início 
dos anos 1930, nos Estados Unidos da América, buscava 
captar a contradição entre: 
a) o crescimento da indústria americana, no período, 

e o acesso da classe operária aos novos bens de 
consumo. 

b) os conflitos sociais entre as elites urbanas brancas 
e as maiorias de trabalhadores rurais negros das 
classes populares, no Norte do EUA. 

c) a ideologia do novo estilo de vida americano e a 
depressão econômica e o desemprego. 

d) a expansão do capitalismo liberal, após 1929, e o 
crescimento do emprego para a classe operária nas 
fábricas. 

e) a retração do mercado de consumo e uma 
economia de pleno emprego. 

 
33 - (UFRJ/2005)     

 “Tomei consciência pela primeira vez do problema do 

desemprego em 1928(...)Lembrome do choque, do 
espanto que senti quando pela primeira vez me misturei 
com vagabundos e mendigos, ao descobrir que uma boa 
parte, talvez a quarta parte dessa gente (...) eram 
mineiros e colhedores de algodão, jovens honestos, 
contemplando seu destino com aquele assombro 
estúpido de um animal que caiu em uma armadilha. 
Simplesmente não conseguiam entender o que 
acontecia com eles. Tinham sido criados para trabalhar 

e  vejam!  era como se nunca mais fossem ter a 
oportunidade de voltar ao trabalho. Nessas 
circunstâncias, era inevitável, no início, que fossem 
perseguidos por um sentimento de degradação 
social.Tal era a atitude para com o desemprego naquela 
época: era um desastre que acontecia a você como 
indivíduo e a culpa era sempre sua.” 
 
O relato do escritor George Orwell nos dá conta do 
ambiente de crise em que viveu a sociedade norte-

americana no final da década de 20, especialmente a 
partir de 1929. 
 
a) Comente um problema que a economia 

norteamericana enfrentou ao longo da década de 
1920 e que colaborou para a crise de 1929. 

b) Identifique duas medidas do New Deal, programa 
adotado pelo governo Roosevelt, que procuravam 
atenuar os efeitos da crise para os trabalhadores. 

 
34 - (UFJF MG/2005)     

O texto abaixo se refere ao período conhecido nos EUA 
como New Deal. Leia-o atentamente. 
 
“Quando chegamos a Washington em 1933, 
descobrimos que os negócios e a indústria da nação 
semelhavam a um trem que houvesse descarrilado e 
caído num fosso. Nossa primeira tarefa consistia em 
tirá-lo do fosso, recolocá-lo nos trilhos e leva-lo até às 
oficinas. Nossa tarefa seguinte consistia em consertá-lo, 
consertar o eixo quebrado que o fizera sair do trilho, 
consertar o motor que já estava gasto de tanto ser mal 
usado”. 

Discurso de campanha de Franklin D. Roosevelt em 
Chicago – outubro de 1936 In: SYRETT, Harold C. (org.) 

Documentos Históricos dos Estados Unidos. Trad. de 
Otávio Mendes Cajado, ed. Cultrix, São Paulo. s/d. pág. 

298. 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos, aponte os 
principais resultados do New Deal para a economia e a 
sociedade dos EUA, nesse período. 

 
35 - (UNIMONTES MG/2005)     

Observe o gráfico abaixo. 

 
Com base na análise desse gráfico e na história do 
período entreguerras, é INCORRETO afirmar que 
a) o desemprego mundial cresceu entre 1930 e 1932, 

devido a influência da economia americana sobre a 
mundial. 

b) a expansão do socialismo por todos os continentes 
foi um fator de redução do desemprego. 

c) o New Deal e a ascensão do nazismo contribuíram 
para a redução do desemprego mundial, a partir de 
1933. 

d) o prestígio e a difusão do planejamento econômico 
contribuíram para o enfrentamento do 
desemprego. 

 
36 - (PAES MG/2004)     
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Entre as medidas tomadas pelo Governo norte-
americano para o enfrentamento da grande crise de 
1929, NÃO se inclui 
a) a legalização dos sindicatos e a limitação da jornada 

diária de trabalho. 
b) o aumento dos salários dos operários e a proibição 

definitiva do trabalho infantil. 
c) a contenção das despesas previdenciárias para 

reforçar as finanças do Estado. 
d) a adoção de uma política de concessão de 

empréstimos a fazendeiros endividados. 
 
37 - (UEPG PR/2005)     

Sobre a crise de 1929, assinale o que for correto. 
01. Provocou alterações no sistema capitalista, levando 

ao abandono de alguns princípios do liberalismo 
absoluto em economia para possibilitar a 
intervenção do Estado. 

02. Reacendeu nacionalismos políticos e econômicos, 
prejudicando as relações internacionais e 
favorecendo a ascensão de ditaduras que 
contribuíram para o advento da Segunda Guerra 
Mundial. 

04. Pode ser interpretada como o resultado da mística 
da prosperidade que empolgava os EUA e impedia 
que o governo e os empresários reconhecessem o 
perigo que se aproximava. 

08. Impulsionou a descolonização da África levando 
muitos países a conquistar sua independência. 

16. Foi gerada pela superprodução, pelo abuso do 
crédito e pela especulação financeira. 

 
38 - (UEG GO/2006)     

- Mamãe estou com fome. Por que não tem pão? 
- Porque seu pai foi despedido da padaria onde ele 

trabalhava. 
- Por que mandaram ele embora? 
- Por causa da crise. 
- Por que tem crise? 
- Porque há pão demais! 

SCHIMIDT, Mario. Nova história crítica: moderna e 
contemporânea. São Paulo: Editora Nova Geração, 

1986. p. 208. 
 

Considerada a maior crise econômica de todos os 
tempos, a Crise de 1929 ou Grande Depressão atingiu 
em cheio os Estados Unidos, a maior potência capitalista 
do mundo. Acerca das causas da Crise de 1929, julgue 
os seguintes itens: 

 
I. A especulação desenfreada nas bolsas de valores 

norte-americanas, principalmente na Bolsa de Nova 
Iorque, fez com que os preços das ações subissem 
de forma artificial. 

II. A recuperação da economia européia dos abalos da 
Primeira Guerra Mundial provocou a substituição 
da importação dos produtos norte-americanos por 
uma produção nacional. 

III. A intervenção dos governos republicanos na 
economia, privilegiando a indústria do automóvel 
em detrimento da agricultura, provocou uma crise 
de abastecimento de alimentos nos Estados Unidos. 

 
a) Somente as proposições I e II são verdadeiras. 
b) Somente as proposições I e III são verdadeiras. 
c) Somente as proposições II e III são verdadeiras. 
d) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
39 - (UNIRIO RJ/2006)     

Na década de 30, o economista inglês John Keynes 
acreditava que o capitalismo poderia ser mantido, 
desde que fossem feitas reformas significativas, já que o 
capitalismo houvera se mostrado incompatível com a 
manutenção do pleno emprego e da estabilidade 
econômica. Keynes defendia a intervenção moderada 
do Estado na economia e que não havia razão para o 
socialismo do Estado, pois não seria a posse dos meios 
de produção que resolveria os problemas sociais. Ao 
Estado cabia incentivar o aumento dos meios de 
produção e a boa remuneração de seus detentores. 
a) Identifique a política econômica influenciada por 

Keynes e adotada nos Estados Unidos na década de 
30 para solucionar a crise capitalista. 

b) Cite duas características do “Socialismo de Estado”, 
presentes na década de 30 na União Soviética 
Stalinista. 

 
40 - (UERJ/2006)     

 
(MOSER, SOYER. Apud: PAZZINATO, A. L. e SENISE, M. H. V. 

História moderna e contemporânea. São Paulo: Ática, 
2003.) 

 
Em vários momentos da História, arte e poder se 
encontram. O quadro de Moser Soyer retrata diversos 
artistas pintando imagens esperançosas e otimistas, 
associadas ao New Deal , implementado pelo governo 
Roosevelt. 
Nesse clima de euforia e com o objetivo de reerguer a 
economia norte-americana, esse governo adotou como 
medidas: 
a) redução da produção agrícola e realização de 

grandes obras públicas 
b) repressão aos movimentos dos trabalhadores 

urbanos e elevação do poder aquisitivo 
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c) valorização da moeda e incentivo ao aumento da 
produção industrial de bens duráveis 

d) concessão de empréstimos aos pequenos 
agricultores e estabelecimento de um modelo 
econômico de livre-mercado 

 
41 - (ETAPA SP/2006)     

“E, o que é mais importante, uma multidão de cidadãos 
desempregados enfrenta o grave problema da 
subsistência, e um número igualmente grande recebe 
salários reduzidos pelo seu trabalho. Somente um 
otimista tolo pode negar a realidade sombria do 
momento. (...) Este país necessita de ação e ação 
imediata. 
Nossa principal e mais importante tarefa consiste em 
dar trabalho para todos. Esta não é uma questão 
insolúvel se a considerarmos com prudência e coragem. 
(...) Essa tarefa pode ser coadjuvada por esforços 
definidos para elevar os preços dos produtos agrícolas 
e, com isso, elevar o poder aquisitivo para a compra da 
produção de nossas cidades (...).” 

Franklin Delano Roosevelt. “Discurso ao assumir a 
presidência”, 04 de março de 1933, 

in: Coletânea de documentos de história da América para o 
segundo grau, primeira série. São Paulo: 

Secretaria de Estado da Educação, Coordenadoria de 
estudos e normas pedagógicas, 1983. p. 114. 

 
De acordo com o texto: 
a) a economia de subsistência provoca o desemprego. 
b) a garantia de preços na agricultura favorece o meio 

urbano. 
c) todos estavam desempregados nas cidades. 
d) a economia urbana garante os preços agrícolas. 
e) a elevação de juros impede a alta da inflação.  

 
42 - (FURG RS/2006)     

As transformações do sistema capitalista, entre 1870 e 
1875 e a enorme crise internacional, que para muitos 
autores foi maior que a Grande Depressão de 
1929/1935, nas sociedades mais industrializadas, 
tiveram como características principais 
a) o protecionismo, o livrecambismo e a tendência à 

concentração do capitalismo. 
b) o socialismo reformista, o imperialismo e a 

centralização das empresas. 
c) a tendência à concentração do capital, à 

centralização das empresas e o imperialismo. 
d) o colonialismo, o livrecambismo e o aparecimento 

dos oligopólios. 
e) o imperialismo, o capital monopolista e o 

Liberalismo Econômico na teoria e na prática. 
 
43 - (UCS RS/2006)     

A queda da Bolsa de Nova York, em 1929, detonou a 
mais séria crise econômica vivida pelo sistema 
capitalista: a Grande Depressão.  
Analise, quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F), as 
afirmativas abaixo sobre os resultados dessa crise. 

(   ) Dos Estados Unidos, ela se propagou quase 
instantaneamente para os países industrializados 
da Europa, atingindo, em seguida, outras nações do 
mundo capitalista, como o Brasil. 

(   ) Uma das suas conseqüências mais importantes foi 
ampliar e legitimar a intervenção do Estado na 
economia, abalando a ideologia liberal do 
capitalismo, que pregava a liberdade irrestrita do 
mercado. 

(   ) A crise favoreceu também a ação de ideologias e 
movimentos políticos que pregavam a necessidade 
urgente de uma revolução socialista, como forma 
de acabar com a luta de classes e o desemprego. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses, de cima para baixo. 
a) VFV 
b) VVV 
c) FVF 
d) VVF 
e) FFF 

 
44 - (FGV/2007)     

Os Estados ocidentais inquietam-se sob os efeitos da 
metamorfose incipiente. A necessidade é um 
estimulante do ideal; o ideal, um estimulante da ação. 
Meio milhão de homens caminha pelas estradas; um 
milhão mais prepara-se para a caminhada; dez milhões 
mais sentem as primeiras inquietudes.  E tratores abrem 
sulcos múltiplos nas terras abandonadas.  

(John Steinbeck. As vinhas da ira, 1939.) 
 

Tendo como referência o texto acima, assinale a 
afirmativa correta quanto aos significados e efeitos da 
crise de 1929. 
a) Assistiu-se, nos Estados Unidos, e em diversas 

sociedades européias, à elevação das taxas de 
desemprego a níveis que beiravam o colapso social. 

b) O impacto da depressão econômica restringiu-se às 
atividades industriais, pouco atingindo o setor 
agrícola e terciário. 

c) A crise, de natureza financeira, desorganizou países 
industrialmente mais desenvolvidos, não afetando 
os que dependiam da agroexportação. 

d) Os efeitos desastrosos da crise foram rapidamente 
contornados, a partir de 1931, pelas políticas de 
bem-estar social implantadas nos Estados Unidos e 
na Europa. 

e) A crise foi conseqüência, no caso dos Estados 
Unidos, do desequilíbrio entre o aumento do 
consumo e a desaceleração da produção industrial 
e agrícola. 

 
45 - (UEPB/2007)    
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A charge acima faz uma sátira, em 1927, ao modo de 
vida dos americanos, e representa 
a) a recessão econômica denominada Grande 

Depressão. 
b) o colapso econômico causado pela super-produção. 
c) a ilusão de prosperidade dos americanos após a II 

Guerra Mundial. 
d) a grande especulação financeira que antecedeu a 

quebra da bolsa de valores de Nova York. 
e) o Estado de bem-estar social. 

 
46 - (UEPG PR/2007)    

Sobre a "Crise de 1929", assinale o que for correto. 
01. Iniciou nos Estados Unidos e se alastrou por todo o 

mundo devido à interdependência entre a 
economia americana e a de numerosos outros 
países, principalmente aqueles que recebiam 
empréstimos americanos. 

02. Apesar da queda da Bolsa de Nova York, o capital 
financeiro não foi atingido pela crise. A venda de 
ações foi mantida impedindo a falência de 
investidores e bancos. 

04. Apesar de seu afastamento da economia 
capitalista, a União Soviética também foi afetada 
pela crise de 1929. 

08. Foi provocada sobretudo pela insistência norte-
americana em manter o ritmo de produção da 
época da guerra, quando abastecia os países em 
luta com alimentos, manufaturas e combustível. 
Finda a guerra, os europeus recuperaram sua 
capacidade de produção e o mercado norte-
americano ficou saturado. 

16. O Partido Republicano perdeu as eleições para os 
democratas, que elegeram, como presidente, 
Franklin Roosevelt, que propôs o New Deal para 
recuperar a economia do país. 

 
47 - (UFOP MG/2006)    

A década de 1930 foi iniciada com uma grave crise 
econômica, decorrente da Quebra da Bolsa de Nova 
Iorque em 1929. A esse respeito, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A partir dessa época, o pensamento liberal perdeu 

espaço nas políticas econômicas adotadas pelos 
principais Estados capitalistas. 

b) A crise de 1929 foi decorrente do pequeno volume 
de investimentos feitos na bolsa de Nova Iorque no 
período. 

c) O Presidente dos Estados Unidos criou uma política 
econômica e social, batizada de New Deal como 
meio de enfrentar a crise iniciada em 1929. 

d) A crise da bolsa de Nova Iorque estimulou a adoção 
de políticas favoráveis a maior intervenção do 
Estado na economia. 

 
48 - (UFOP MG/2007)    

Em 1929, houve uma grave crise na economia mundial, 
com a quebra da Bolsa de Nova Iorque. Faça um 
pequeno texto caracterizando essa crise econômica. 

 
49 - (ETAPA SP/2007)    

“Encontrando-se o Estado em situação de poder calcular 
a eficiência (...) dos bens de capital a longo prazo e com 
base nos interesses gerais da comunidade, espero vê-lo 
assumir uma responsabilidade cada vez maior na 
organização direta dos investimentos.” 

(John Maynard Keynes, Teoria geral do emprego, 
do juro e da moeda, 1936.) 

De acordo com o texto: 
a) define-se uma política econômica livre-cambista. 
b) se o Estado for eficiente, então poderá intervir. 
c) deve ser eliminada a iniciativa privada. 
d) cabe ao Estado apenas orientar a iniciativa privada. 
e) quanto menor o Estado, melhor. 

 
50 - (UFRGS/2007)    

O New Deal consistiu em um programa adotado pelos 
EUA para superar os terríveis afeitos da Grande 
Depressão gerados pela quebra da Bolsa de valores de 
Nova Iorque. 
Em relação às medidas aplicadas nesse programa, são 
feitas as seguintes afirmações. 

 
I. O Estado tomou a iniciativa de realizar diversas 

obras públicas com o objetivo de criar postos de 
trabalho para milhões de desempregados. 

II. As diretrizes keynesianas foram abandonadas em 
benefício do liberalismo econômico e da autonomia 
das forças do mercado como marcos reguladores 
da relação capital–trabalho. 

III. A aplicação do programa contou com forte 
oposição dos setores conservadores, que 
denunciavam a intervenção do estado na economia 
como um processo de socialização da vida nacional. 

 
Quais estão corretas? 
a) apenas I 
b) apenas II 
c) apenas III 
d) apenas I e II 
e) apenas I e III 

 
51 - (UFRRJ/2007)    

Leia o texto e responda ao que se pede: 
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“Eu espero, mas as horas passam devagar. Eu estou na 
fila da sopa. Atrás de mim e na minha frente existem 
homens. Centenas de homens. Eu estou imprensado no 
meio da fila. Eu já estou aqui há duas horas. Já é noite e 
faltam dois minutos para que eles comecem a servir. O 
vento sopra nas esquinas e me corta como uma faca. Eu 
estou aqui há duas horas apenas. Alguns desses caras 
estão aqui há quatro.  
Do outro lado da rua as pessoas ficam olhando pra nós. 
Nós somos um bom show para elas. Uma fila da sopa 
que se estende por dois quarteirões é algo que se deve 
ver.” 

(Kromer, Tom. Waiting for Nothing. In Salzman, Jack. Years 
of Protest: A 

Collection of American Writings of the 1930‘s. New York: 
The Bobbs- 

Merrill Company, Inc. Publishers, 1970, p. 45.) 
 

a) O texto acima foi escrito em uma conjuntura 
marcada pela chamada “Crise de 29”, relacionada à 
“quebra” da bolsa de valores de Nova York. 
De que forma é possível relacionar a situação, 
descrita no texto acima, com a crise de 29. 

b) A partir de 1933, implantou-se nos Estados Unidos 
o “New Deal”, que trouxe uma modificação 
importante na relação entre o Estado e a 
Sociedade. 
Identifique a mudança que coloca em questão um 
princípio básico do liberalismo clássico. 

 
52 - (UNESP SP/2007)    

No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma 
grave crise econômica, conhecida como a Grande 
Depressão, começou nos EUA e atingiu todos os países 
capitalistas. J. K. Galbraith, economista norte-
americano, afirma que “à medida que o tempo passava 
tornava-se evidente que aquela prosperidade não 
duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de 
sua própria destruição.” 

(Dias de boom e de desastre in J.M. Roberts (org), História 
do Século XX.) 

 
A aparente prosperidade pode ser percebida nas 
seguintes características: 
a) o aumento da produção automobilística, a 

expansão do mercado de trabalho e a falta de 
investimentos em tecnologia. 

b) a destruição dos grandes estoques de mercadorias, 
o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos 
salários. 

c) a cultura de massa com a venda de milhões de 
discos, as dívidas de guerra dos EUA e o aumento 
do número de empregos. 

d) a crise de superprodução, a especulação 
desenfreada nas bolsas de valores e a queda da 
renda dos trabalhadores. 

e) o aumento do mercado externo, o mito do 
American way of life e a intervenção do Estado na 
economia. 

 
53 - (UERJ/2008)    

Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central dos 
Estados Unidos, ao comentar a recente turbulência 
econômica que abalou os principais mercados 
financeiros mundiais no mês de agosto, afirmou que 
tendemos a pensar que os mesmos fatores regem tanto 
a expansão quanto a retração do mercado. “A fase de 
expansão da economia é bastante diferente, e o medo 
como suporte, como ocorre atualmente, é muito mais 
potente do que a euforia.” 

Adaptado de Jornal do Brasil, 08/09/2007. 
 

Euforia e medo são elementos que já se fizeram 
presentes em outras crises econômicas mundiais, como 
a Grande Depressão de 1929 e seus desdobramentos na 
América Latina. 
Aponte duas características da conjuntura econômica 
mundial de 1929 que possibilitaram a Grande Depressão 
e indique um desdobramento deste processo na 
Argentina. 

 
54 - (UFMS/2008)    

No início dos anos 1930, a produção industrial estava, 
aproximadamente, 38% menor do que antes de 1929. 
Para responder a essa crise mundial do capitalismo, os 
Estados Unidos da América implementaram, 
internamente, a política “New Deal”, que consistia, 
entre outros, em: 
01. Criação de mecanismos legais visando ao controle, 

por parte do Estado, das atividades financeiras da 
Bolsa de Valores e do setor bancário. 

02. Ampliação da produção agrícola, através da 
abertura de crédito aos desempregados industriais 
para a montagem e a gestão de pequenas fazendas. 

04. Redução da interferência do Estado na economia, 
através da abertura irrestrita do mercado interno e, 
fundamentalmente, do saneamento das dívidas 
públicas. 

08. Fixação de limites à produção e ao tabelamento dos 
preços dos produtos industriais, no intuito de evitar 
crises de “superprodução”. 

16. Estabelecimento de programas de redistribuição de 
renda através da geração de empregos e outros 
incentivos no campo social, coordenados e 
controlados pelo Estado sob a influência da teoria 
econômica keynesiana. 

 
55 - (UFRRJ/2008)    

O CRASH de 1929 
Wall Street vivia uma euforia especulativa, com a 

ilusão de crescimento na economia (...). Após dias de 
fortes perdas, em 29 de outubro, a chamada “terça–
feira negra”, a bolsa de Nova York fechou em queda de 
12%. Além das tragédias pessoais, vieram uma crise 
bancária e uma onda de falências, acompanhadas da 
queda da produção e desemprego em massa. Arrastado 
pelos EUA, o mundo entrou na Grande Depressão. No 
Brasil, os cafeicultores perderam suas fontes de 
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financiamento, levando a uma crise econômica com 
queda nas exportações. A situação mundial só 
começaria a se recuperar após Franklin Roosevelt 
assumir a presidência dos EUA em 1933, instituindo a 
política do NEW DEAL. 

Tremor Global: Com a globalização financeira, turbulências 
em escala 

planetária avançam mais rapidamente – As grandes crises 
econômicas 

mundiais. In: O Globo, 10.08.07. 
 

A Crise de 1929 atingiu o sistema capitalista de forma 
nunca antes vista. Depois dela, diversos outros 
episódios como a Crise Asiática, o Efeito Tequila 
(México) e, recentemente, a Crise do setor imobiliário 
norte-americano, tomaram proporções mundiais. 
Ainda sobre a Crise de 1929, indique dois fatores que 
ajudem a compreender como o fenômeno que se iniciou 
nos Estados Unidos ganhou uma escala internacional. 

 
56 - (UNICAMP SP/2008)    

Socialmente, os governos democratas de John F. 
Kennedy (1960-63) e Lyndon B. Johnson (1963-68) 
tentaram consolidar um “New Deal suavizado”. Ao 
mesmo tempo, os dois presidentes comprometeram o 
país com uma guerra sangrenta no Vietnã. 

(Adaptado de Sean Purdy, “O século Americano”. 
In: Leandro Karnal, Sean Purdy, Luiz Estevam 

Fernandes e Marcus Vinicius de Morais (orgs.). 
História dos Estados Unidos. Das origens ao século 

XXI. São Paulo: Contexto, 2007, p. 235.) 
a) O que foi o New Deal na década de 1930? 
b) Identifique as bandeiras políticas dos movimentos 

sociais nos Estados Unidos desse período. 
 
57 - (UEMS/2008)    

Dentre os principais reflexos da Crise de 1929, pode–se 
citar como corretos: 
a) Favorecimento do crédito no mundo inteiro, 

estimulando logo em seguida a recuperação 
econômica interna nos Estados Unidos e 
externamente, em níveis elevados. 

b) Aumento considerável dos índices de produção 
mundial, propiciando aos países em 
desenvolvimento a oportunidade de afirmarem 
suas economias com base no aumento de 
exportação para os Estados Unidos. 

c) Crack da Bolsa de Nova Iorque, desemprego, 
quebra de bancos, lojas, etc. – enfim, queda da 
economia interna dos Estados Unidos, com 
repercussões nas economias do mundo todo, 
inclusive na do Brasil. 

d) Uma quebradeira na economia dos Estados Unidos, 
mas sem grandes reflexos nas economias dos 
outros países do mundo. 

e) Uma crise que acabou logo em seguida, 
favorecendo a economia interna dos Estados 
Unidos por promover o aumento do poder 

aquisitivo da população e, conseqüentemente, o 
aquecimento da produção de bens de consumo. 

 
58 - (UESPI/2008)    

A grande crise econômica mundial de 1929 contribuiu 
para: 
a) o fortalecimento do socialismo, com a queda brusca 

da hegemonia norte-americana. 
b) o crescimento imediato dos países 

latinoamericanos na opção por políticas 
antiinflacionárias. 

c) o aumento da tensão política, criando condições 
para consolidar os regimes totalitários. 

d) o fim das democracias populares na Europa, 
sobretudo as mais tradicionais e históricas. 

e) o declínio momentâneo do sistema capitalista, o 
qual se recuperou mesmo antes da 2ª. Guerra 
Mundial. 

 
59 - (UFOP MG/2008)    

Em 1929, o mundo foi fortemente atingido pela crise na 
bolsa de Nova Iorque, o que colocou a economia 
mundial em grande depressão. Com a crise, novas 
propostas de organização econômica foram 
desenvolvidas, e muitas se mostraram críticas em 
relação às idéias defendidas pelo liberalismo clássico. 
Analise a crise de 1929, identificando a principal causa 
que a desencadeou. 

 
60 - (CEFET PR/2008)    

A crise de 1929 e dos anos subseqüentes teve sua 
origem no grande aumento da produção industrial e 
agrícola nos EUA durante a Primeira Guerra Mundial, 
uma vez que o mercado consumidor, principalmente o 
externo, representado pelos países em guerra na 
Europa e pelos da América Latina, tradicionais 
consumidores dos produtos europeus, conheceu 
ampliação significativa. 
 
O texto acima refere-se à quebra da bolsa de valores de 
Nova Iorque, sobre isso podemos enumerar: 
I. Após a quebra da bolsa de valores, a produção 

voltou-se para bens de consumo e agricultura, 
amenizando a crise, fazendo com que a mesma 
fosse passageira e que os princípios econômicos do 
liberalismo permanecessem intocados. 

II. Os anos 20 foram marcados pela prosperidade do 
país, mas de forma a acentuar a desigualdade 
socioeconômica – a parcela mais rica da população 
aumentava sua mente da classe trabalhadora. Essa 
prosperidade era fruto de uma situação de 
equilíbrio precário da economia, com a 
concentração maciça de capitais, que, por sua vez, 
eram originários da superprodução e da facilidade 
na obtenção de créditos. 

III. A superprodução foi característica de todo esse 
período, favorecida pela política de liberalismo 
econômico adotada pelo Estado e responsável pelo 
aumento dos estoques, pela queda nos preços, pela 
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redução dos lucros e pelo desemprego.  A facilidade 
de créditos, concedidos tanto às pessoas como às 
empresas, pretendia aumentar o consumo. Dessa 
maneira manteve-se a ilusão de que a crise era 
passageira. 

IV. A redução da receita tributária que atingiu o Estado 
fez que não só os empréstimos ao exterior fossem 
suspensos e as dívidas cobradas como também que 
fossem criadas altas tarifas sobre produtos 
importados, o que fez que a crise se tornasse 
internacional. 

 
Estão corretas somente: 
a) II, III e IV. 
b) I, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) I e IV. 
e) I e II. 

 
61 - (UFMG/2009)     

Considerando-se a crise econômica mundial iniciada, 
em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, é 
CORRETO afirmar que 

 
a) a Alemanha sofreu impacto imediato e violento 

desse evento, em razão dos laços econômicos 
estreitos que vinha mantendo com os Estados 
Unidos. 

b) a escassez de matérias-primas e de crédito, entre 
outras causas do crash norte-americano, muito 
contribuiu, na época, para alimentar a espiral 
inflacionária. 

c) a URSS foi um dos países atingidos por esse evento, 
pois a recessão no mundo capitalista prejudicou as 
exportações de petróleo do país. 

d) os países da América do Sul sentiram os efeitos 
desse evento, devido à repatriação do capital 
estrangeiro anteriormente investido nessa região. 

 
62 - (UNICID SP/2009)     

A implantação do New Deal, plano econômico 
elaborado com o objetivo de combater os efeitos da 
Crise de 29, pelo presidente F. D. Roosevelt, foi inspirada 
na teoria de 

 
a) Adam Smith que pregava a não intervenção do 

Estado na economia, visto que ela se auto-regulava. 
b) John Keynes, pela qual o intervencionismo estatal 

sobre a economia deve ser substituído pelo 
liberalismo econômico. 

c) Adam Smith, pela qual o Estado deveria atuar como 
o coordenador da economia, intervindo sempre 
que julgasse necessário. 

d) Quesnay, principal ideólogo da escola fisiocrata, 
pela qual o Estado deveria entregar a solução da 
crise à iniciativa privada. 

e) John Keynes e marcou a substituição do modelo 
econômico liberal por um modelo baseado na 
intervenção do Estado na economia. 

 
63 - (ESCS DF/2009)    

Leia os textos a seguir: 
 

“Produz-se muito pouco...Mas por que se produz tão 
pouco? Não porque os limites da produção estejam 
esgotados. Pois esses limites são determinados não pelo 
numero de barrigas famintas, mas pelo número de bolsa 
prontas a comprar e pagar. As barrigas sem dinheiro, o 
trabalho que não pode ser utilizado para o lucro, e 
portanto não pode comprar, ficam abandonados à sua 
sorte.” 

( Engels, F. Carta escrita em 1865, in Huberman, L.  
História da Riqueza do Homem. Ed.  

Guanabara. 1986. p.259) 
 

“ O desemprego, a vida precária do trabalhador, o 
fracasso das previsões, a súbita perda de economias, os 
lucros exagerados de alguns, do especulador, do 
aproveitador – tudo tem origem, em grande parte, na 
instabilidade do padrão de valor.” 

(Keynes, J. M. in Hubermam, L. História da Riqueza 
 do Homem. Ed. Guanabara, 1986. p.262) 

 
Ambos os textos foram utilizados pelo historiador Leo 
Huberman na análise da crise de 1929, que se constituiu 
no maior abalo do capitalismo no século XX. Essa crise 
que teve seu epicentro nos Estados Unidos e se 
espalhou pelo mundo, atingindo cada uma de suas 
partes de maneira específica. 
Um dos aspectos que resultou na Grande Depressão de 
1929, foi: 

 
a) um elevado índice inflacionário nos Estados Unidos 

que gerou desemprego e tornou os produtos 
americanos exageradamente caros, o que fez cair às 
exportações; 

b) um crescimento artificial do mercado de ações, 
provocado pela especulação financeira, que gerou 
a quebra da Bolsa de Nova Iorque no dia 24 de 
outubro de 1929, na quinta feira negra; 

c) uma migração do capital financeiro, após a quebra 
da Bolsa, para o mercado imobiliário aproveitando 
o crescimento da inflação; 

d) um elevado otimismo no mercado financeiro que 
aproveitava a euforia norte-americana decorrente 
do “american way of life”; 

e) uma incapacidade do setor agrícola norte-
americano de atender a demanda do mercado 
internacional, crescente depois da crise provocada 
pela I Guerra Mundial. 

 
64 - (PUC RS/2009)    

Após a Primeira Guerra Mundial, na seqüência de um 
período em que os EUA conheceram sua fase de maior 
prosperidade nos negócios, desencadeou–se a Grande 
Depressão, também chamada de Crise de 1929. Vários 
foram os fatores que abalaram os alicerces frágeis 
daquela economia, dentre os quais é correto destacar 
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a) a crise de subprodução agrícola, que provocou 

fome e miséria nos EUA, depois da Primeira Guerra 
Mundial. 

b) o aumento do consumo, visto que a indústria 
cresceu e provocou aumento do poder aquisitivo. 

c) a igualdade social, provocada pelo aumento do 
poder aquisitivo, predominantemente entre os 
menos favorecidos da sociedade norteamericana. 

d) a desarticulação da economia norte-americana com 
os países produtores de matérias-primas. 

e) os investimentos desenfreados em ações de 
empresas que possuíam mais cotação no mercado 
financeiro do que real crescimento de capital. 

 
65 - (UFRR/2009)    

A atual crise financeira internacional tem sido 
comparada à Crise de 1929. Naquele contexto, a queda 
da Bolsa de Nova York teve consequências mundiais e 
atingiu de forma diferenciada os vários países. Nos 
Estados Unidos, o período de desemprego e miséria 
vivido nos primeiros anos da década de 1930 ficou 
conhecido como Grande Depressão. A principal 
resposta do governo americano à crise foi a criação de 
uma política federal denominada New Deal. Assinale a 
alternativa correta sobre o New Deal. 

 
a) Os projetos postos em prática pelo Estado tinham 

como única meta recolocar os Estados Unidos na 
sua posição de superpotência política e militar. 

b) O governo, preocupado em gerar empregos, 
promoveu a realização de concursos públicos e 
incentivou o setor financeiro. 

c) Seus principais objetivos foram criar atividades 
econômicas, fomentar o consumo e estimular o 
setor privado, visando a geração de empregos. 

d) Na avaliação dos economistas, a década de 1930 foi 
considerada uma década perdida para o 
desenvolvimento dos Estados Unidos. 

e) A construção civil foi um setor da economia norte-
americana pouco atingido, por isso foi o setor onde 
o governo investiu menos. 

 
66 - (UNCISAL AL/2008)    

O trauma da Grande Depressão foi o fato de que um país 
que rompera clamorosamente com o capitalismo 
pareceu imune a ela. 

(Eric Hobsbawm. Era dos Extremos. Trad.) 
 

Com base no conhecimento do contexto histórico da 
década de 1930, o país a que o autor se refere era 

 
a) a República Federativa Alemã. 
b) a República da China. 
c) os Estados Unidos. 
d) a União Soviética. 
e) a Grã-Bretanha. 

 
67 - (UFOP MG/2009)    

No dia 29 de outubro de 1929, conhecido como “terça-
feira negra”, iniciou-se uma grave crise na economia dos 
Estados Unidos que se estenderia até, pelo menos, o 
ano de 1933. Acerca do impacto mundial da crise 
econômica de 1929, assinale a alternativa correta. 

 
a) A situação da economia da União Soviética, isolada 

desde a Revolução de 1917, piorou em decorrência 
do crescimento da competição econômica 
internacional. 

b) O preço dos produtos agrícolas e industriais cresceu 
muito, possibilitando aos produtores cobrir suas 
hipotecas junto aos bancos credores. 

c) O desemprego e a crise social favoreceram o 
surgimento de movimentos políticos radicais, 
possibilitando o crescimento dos partidos 
socialistas e fascistas. 

d) Os países não industrializados foram favorecidos 
pelo aumento das importações de matérias-primas 
para os países mais desenvolvidos, os mais afetados 
na crise. 

 
68 - (UFS/2009)    

Considere o texto a seguir: 
 

Em 1929 irrompeu nos Estados Unidos mais uma das 
crises periódicas que vinham ocorrendo nos países 
industrializados desde o século XIX. Como nas crises 
anteriores, a crise iniciada em 1929 foi marcada pela 
superprodução e pelo subconsumo, propagando-se dos 
países centrais para a periferia do mundo capitalista. No 
entanto ela se distinguiu das demais por ter tido efeitos 
mais amplos e graves. 

(Wagner Pinheiro Pereira. 24 de outubro de 1929: a quebra 
da bolsa de Nova York e a Grande Depressão. Série 

Rupturas, São Paulo: Nacional, 2006, p. 3) 
 

Pode-se afirmar que a crise em questão 
 

00. atingiu não apenas o mercado de bens de consumo, 
prejudicando o comércio mundial, como afetou a 
exportação de produtos primários de vários países, 
como o café brasileiro, que sofreu uma crise sem 
precedentes. 

01. foi a primeira a ser enfrentada pelo sistema 
capitalista globalizado, e teve início com a 
dificuldade das indústrias em fornecer produtos 
para atender a demanda crescente dos 
consumidores. 

02. originou-se devido a desorganização do sistema 
capitalista, no final dos anos 1920, como 
conseqüência das revoluções socialistas e 
neoliberais que se espalharam pelo mundo, a partir 
de 1917. 

03. concentrou-se na América Latina, periferia do 
sistema capitalista, após ter despontado nos 
Estados Unidos, sendo logo controlada com a ajuda 
financeira de grandes empresários europeus. 
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04. começou na Bolsa de Valores de Nova York, com a 
queda nos valores das ações dada a superoferta das 
mesmas, mas logo atingiu a economia de vários 
países, causando falências bancárias e desemprego 
em massa. 

 
69 - (UNIMONTES MG/2009)    

São expressões corretas da relação existente entre a 
crise de 1929 na economia capitalista e as mudanças 
ocorridas em países latino-americanos, a partir de 1929, 
EXCETO 

 
a) A crise de 1929 contribuiu fortemente para uma 

estagnação econômica nos países latino-
americanos, com forte retração de compras 
externas. 

b) Houve queda muito significativa do PIB (Produto 
Interno Bruto) em diversos países da América 
Latina.  

c) A crise contribuiu, no médio prazo, para ocasionar 
um surto de industrialização em vários países da 
América Latina. 

d) Houve uma perda completa de autonomia do 
governo, na maioria dos Estados da região, e a 
ascensão de oligarquias formadas, principalmente, 
por agroexportadores. 

 
70 - (UFU MG/2009)    

“As boas políticas do New Deal, como a construção 
de uma rede de segurança social básica, fizeram sentido 
por si só e teriam sido desejáveis também durante a 
expansão dos anos 20. As políticas ruins deixaram as 
coisas piores. Hoje, isso significa que deveríamos 
restringir medidas extraordinárias ao setor financeiro o 
máximo possível e evitar a tentação de ‘fazer algo’ para 
o seu próprio bem. 

[...] Nossa crise atual também irá acabar um dia, e, 
assim como nos anos 30, a recuperação provavelmente 
virá de razões que têm pouco a ver com a maioria das 
iniciativas políticas”. 
COWEN, Tyler. O New Deal nem sempre funcionou. The 

New York Times. 24/11/2008. 
 

“Sobre as realizações do New Deal em longo prazo: 
as instituições que FDR [Franklin Delano Roosevelt] 
construiu se mostraram tão duradouras quanto 
essenciais. FDR pensou que estivesse sendo prudente ao 
conter seus planos de gastos; na verdade, estava 
assumindo grandes riscos com a economia e com seu 
legado. Meu conselho ao pessoal de Obama é descobrir 
de quanta ajuda eles acham que a economia precisa e 
então acrescentar 50%. Em uma economia deprimida, é 
muito melhor errar por excesso de estímulo do que por 
escassez”. 

KRUGMAN, Paul. Franklin Delano Obama?. The New York 
Times. 11/11/2008. 

 
Compare as posições assumidas pelos articulistas 
citados, considerando os embates travados em ambos 

os contextos, 1929 e 2008, em torno do papel do Estado 
em um momento de crise do capitalismo. 

 
71 - (FUVEST SP/2010)    

Franklin D. Roosevelt assumiu a presidência dos Estados 
Unidos, no ano de 1933, em meio a uma grave crise 
econômica, iniciada em 1929; também Barak Obama 
deparou com um problema similar ao se tornar 
presidente do mesmo país, em 2009. 

 
a) Com relação ao governo Roosevelt, indique as 

medidas adotadas por ele para fazer frente à crise 
de 1929. 

b) Com relação à crise de 2008, enfrentada pelo 
presidente Obama, indique os principais fatores 
que a desencadearam e como ela se manifestou. 

 
72 - (UFJF MG/2010)    

No final de 2008, o mundo foi envolvido numa crise 
financeira que atingiu, e ainda atinge, a vida de todos. 
Neste período, muitas referências foram feitas à crise 
econômica de 1929. A charge abaixo é exemplar: 

 

 
Disponível em <http://agenciasubverta.blogspot.com> e 

capturado em novembro de 2009. 
 

Com base na charge e em seus conhecimentos, 
responda ao que se pede. 

 
a) Qual a principal diferença de comportamento entre 

os empresários de 1929 e os atuais, expressa pela 
charge acima? 

b) Com base em seus conhecimentos, identifique uma 
semelhança e uma diferença entre as duas 
conjunturas históricas. 
SEMELHANÇA: 
DIFERENÇA: 

 
73 - (UEPB/2010)    

Outras crises econômicas, como a que acompanhamos, 
ocorreram desde que o capitalismo tornou-se 
hegemônico. Analise as questões abaixo e atribua V 
para as verdadeiras e F para as falsas. 

 
(  ) Forte crise econômica se abateu sobre a Europa em 

1848, fechando fábricas, desempregando operários 
e diminuindo salários. Em consequência, 
movimentos revolucionários ocorreram em vários 



 

 
16 

www.historiaemfoco.com.br 

Crise de 29 

16 

países, a exemplo da França com a “Primavera dos 
Povos”. 

(  ) A crise econômica da metade do século XIX fez 
ruírem as duas principais ideologias na Europa: o 
liberalismo e o socialismo. Apenas o nacional-
socialismo fortaleceu-se, dando lastro para a 
criação do nazismo alemão e do fascismo italiano. 

(  ) A depressão de 1929 é considerada o mais longo 
período de recessão econômica do século XX. Ela 
causou a queda das taxas de produção industrial, 
dos preços de ações, do PIB dos países, sem contar 
com o desemprego em massa em diversas nações. 

(  ) A atual crise econômica foi precisamente prevista 
por Karl Marx em “O Capital”, pois ele afirmava que 
se o capital é um valor, quando se desvaloriza acaba 
se contradizendo, negando sua própria existência. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
a) V, F, V, V  
b) V, V, F, V  
c) F, F, V, V  
d) V, F, V, F  
e) V, F, F, F 

 
74 - (UFSCAR SP/2010)    

Se nem todas as grandes crises econômicas, como a 
atual, que, periodicamente acometem o capitalismo, 
levam a uma transformação no seu funcionamento, 
todas as grandes transformações pelas quais ele passou 
foram desencadeadas por uma grande crise. Situe 
historicamente e explique as crises que levaram ao 
chamado capitalismo 

 
a) com participação estatal (keynesiano). 
b) desregulado (neoliberal). 

 
75 - (UFV MG/2010)    

Sobre a crise de 1929 e o período entre as duas guerras 
mundiais, assinale a afirmativa CORRETA: 

 
a) A URSS foi a região mais atingida pela crise 

econômica de 1929 devido ao rígido planejamento 
da sua economia. 

b) Os Estados Unidos foram profundamente atingidos 
pela crise de 1929, pois rejeitavam o liberalismo 
econômico. 

c) A Europa Ocidental foi marcada pela consolidação 
do liberalismo político e do declínio do 
corporativismo, o que explica a pouca expressão do 
fascismo nesse período. 

d) Os Estados Unidos adotaram uma política, 
denominada New Deal, para superar os desafios da 
crise de 1929 a partir do intervencionismo estatal 
na economia. 

 
76 - (UESPI/2010)    

A quebra da Bolsa em 1929 mostrava as fragilidades do 
Capitalismo e agudizava uma crise na economia 

internacional. Estavam ameaçados os ideais de 
progresso e de riqueza para todos. A crise de outubro de 
1929: 

 
a) atingiu as instituições bancárias, mas não conseguiu 

destruir o crescimento industrial dos Estados 
Unidos. 

b) desmoronou a economia da Europa, não sendo 
percebida com intensidade nos países da América 
Latina. 

c) aumentou o desemprego, fortaleceu expectativas 
negativas, destruindo esperanças no êxito do 
mundo capitalista. 

d) foi contornada pelas políticas orientadas pelo 
governo norte-americano, tendo consequências 
apenas na Europa Central. 

e) favoreceu os países mais pobres exportadores de 
produtos agrícolas, sem repercutir, contudo, nas 
relações internacionais. 

 
77 - (Mackenzie SP/2010)    

A partir de 1933, o governo de F. D. Roosevelt, nos 
Estados Unidos, pôs em marcha uma série coordenada 
de ações nas áreas social e econômica, conhecida como 
New Deal, para fazer frente à depressão que se 
estabelecera no país e no mundo capitalista a partir de 
1929. Uma das principais ações do New Deal para 
superar a crise foi 

 
a) a extinção do financiamento do seguro social pelo 

Banco Central norte-americano. 
b) a intervenção legislativa do Estado nas relações 

capital-trabalho. 
c) o fortalecimento do padrão ouro através da 

diminuição do papel-moeda circulante. 
d) o ajuste das contas públicas por meio da 

supressão de obras como estradas e hidrelétricas. 
e) o corte de subsídios à agricultura, visando a tornar 

a produção do setor mais competitiva. 
 
78 - (UFOP MG/2010)    

Os anos trinta do século XX foram marcados pela 
depressão econômica, decorrente da crise da Bolsa de 
Nova Iorque. Sobre as consequências políticas dessa 
depressão, assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Houve o desenvolvimento de políticas 

econômicas baseadas no livre comércio e 
independentes do Estado, como o New Deal dos 
EUA. 

b) Ocorreu, em toda a Europa, a consolidação do 
pluripartidarismo e da autonomia dos 
parlamentos, em prejuízo do Poder Executivo. 

c) Houve o fortalecimento das democracias liberais 
e o desenvolvimento de políticas de defesa dos 
direitos civis. 

d) Ocorreu o crescimento de regimes totalitários, 
acompanhado de ênfase na propaganda 
nacionalista e de aumento do poder repressivo. 
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79 - (FUVEST SP/2011)    

Foi precisamente a divisão da economia mundial em 
múltiplas jurisdições políticas, competindo entre si pelo 
capital circulante, que deu aos agentes capitalistas as 
maiores oportunidades de continuar a expandir o valor 
de seu capital, nos períodos de estagnação material 
generalizada da economia mundial. 
Giovanni Arrighi, O longo século XX. Dinheiro, poder e 

as 
origens do nosso tempo. Rio de Janeiro/São Paulo: 

Contraponto/Edunesp, p.237, 1996. 
 

Conforme o texto, uma das características mais 
marcantes da história da formação e desenvolvimento 
do sistema capitalista é a 

 
a) incapacidade de o capitalismo se desenvolver em 

períodos em que os Estados intervêm fortemente 
na economia de seus países. 

b) responsabilidade exclusiva dos agentes 
capitalistas privados na recuperação do 
capitalismo, após períodos de crise mundial. 

c) dependência que o capitalismo tem da ação dos 
Estados para a superação de crises econômicas 
mundiais. 

d) dissolução frequente das divisões políticas 
tradicionais em decorrência da necessidade de 
desenvolvimento do capitalismo. 

e) ocorrência de oportunidades de desenvolvimento 
financeiro do capital a partir de crises políticas 
generalizadas. 

 
80 - (UERJ/2011)    

Durante os últimos três meses, visitei uns vinte estados 
deste belo país extraordinariamente rico. As estradas 
do oeste e do sudoeste pululam de pessoas famintas 
pedindo carona. As fogueiras dos acampamentos dos 
desabrigados são visíveis ao longo de todas as estradas 
de ferro. Os fazendeiros estão sendo pauperizados pela 
pobreza das populações industriais, e as populações 
industriais, pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. 
Nenhum deles tem dinheiro para comprar o produto do 
outro; consequentemente há excesso de produção e 
carência de consumo, ao mesmo tempo e no mesmo 
país. 
Relato feito em 1932 por Oscar Ameringer à Câmara 
dos Representantes dos Estados Unidos. 

Adaptado de MARQUES, A. M. et al. História 
contemporânea através de textos.  

São Paulo: Contexto, 1990. 
 

O depoimento acima faz referência a efeitos da Crise de 
1929 para a sociedade norte-americana. 
Apresente dois fatores que contribuíram para deflagrar 
essa crise e cite seu principal desdobramento para a 
economia europeia naquele momento. 

 
81 - (UFAL/2011)    

Entre os efeitos da grande depressão que se abateu 
sobre o mundo capitalista em 1929, cabe assinalar: 

 
a) o surgimento da arte expressionista 

representando o avanço dos movimentos 
anarquista e nazi-fascista. 

b) problemas sociais, reforço das ideias liberais e 
modernização dos setores industriais. 

c) intervenção estatal na economia, multiplicidade 
de problemas sociais, como o desemprego em 
proporção sem precedentes e a nova corrida 
armamentista. 

d) o aparecimento dos partidos socialistas nas 
sociedades ocidentais e a quebra da hegemonia 
europeia. 

e) o surgimento do neoliberalismo e a popularização 
das correntes culturais existencialistas. 

 
82 - (UFAL/2011)    

A crise de 1929, iniciada com o “crack” da Bolsa de 
Nova Iorque, se constituiu em um grave momento para 
a economia mundial. No Brasil, o setor agrícola, 
representado pela lavoura cafeeira, foi duramente 
atingido por esta crise. 

 
a) O que ocasionou esta crise do capitalismo? 
b) Quais os efeitos da crise de 1929 na economia da 

região cafeeira do Sudeste do Brasil? 
 
83 - (UNIFESP SP/2011)    

Numa quinta-feira, 24 de outubro de 1929, 12.894.650 
ações mudaram de mãos, foram vendidas na Bolsa de 
Nova Iorque. Na terça-feira, 29 de outubro do mesmo 
ano, o dia mais devastador da história das bolsas de 
valores, 16.410.030 ações foram negociadas a preços 
que destruíam os sonhos de rápido enriquecimento de 
milhares dos seus proprietários. A crise da economia 
capitalista norte-americana estendeu-se no tempo e no 
espaço. As economias da Europa e da América Latina 
foram duramente atingidas. Franklin Delano Roosevelt, 
eleito presidente dos Estados Unidos em 1932, 
procurou combater a crise e os seus efeitos sociais por 
meio de um programa político conhecido como New 
Deal. 

 
a) Identifique dois motivos da rápida expansão da 

crise para fora da economia norte-americana. 
b) Caracterize de maneira geral o New Deal e 

apresente uma de suas medidas de combate à 
crise. 

 
84 - (UNIFICADO RJ/2010)    

“Cenas de agonia se passavam, nas salas de clientes dos 
vários corretores. Ali, os que poucos dias antes haviam-
se regalado em ilusões de riqueza, viam todas as suas 
esperanças esmagadas num colapso tão devastador, 
tão além de seus mais desenfreados temores, que tudo 
parecia irreal. Buscando salvar um pouco da ruína, 
mandavam vender suas ações “no mercado”, quando 
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descobriam que não apenas haviam perdido tudo, mas 
ainda estavam em débito com o corretor. E então, 
reviravolta irônica: a sacudida seguinte do louco 
mercado elevava os preços para onde eles poderiam 
haver vendido e conseguido um substancial equilíbrio 
de caixa restante. Toda jogada era errada naqueles 
dias. O mercado parecia uma coisa insensata, se 
vingava louca e impiedosamente dos que julgavam 
dominá-lo.” 

24/out/1929 – BELL, Elliot V. New York Times. In 
LEWIS, John – 

O Grande Livro do Jornalismo. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 2008, p 107. 

 
O texto acima relata uma crise que 

 
a) provocou transformações estruturais na 

economia europeia que, com deficit de produção, 
buscou matéria-prima em outros continentes, 
dando início ao moderno imperialismo. 

b) provocou uma reestruturação das instituições 
financeiras americanas com o objetivo de evitar a 
ampliação da crise e a consequente contaminação 
da economia mundial. 

c) não afetou a economia latino-americana, 
tradicionalmente agrária, tendo em vista que a 
crise foi motivada fundamentalmente pela 
superprodução industrial. 

d) demonstrou a fragilidade do capitalismo liberal e 
conduziu à adoção de medidas saneadoras que 
ampliaram a participação do Estado na economia. 

e) levou a Europa a adotar medidas livre-cambistas, 
como estratégia para conter o avanço da crise 
financeira em seu território. 

 
85 - (ESCS DF/2012)    

A crise de 1929 criou um cenário de insegurança social, 
impulsionado pelo desemprego crescente, e de 
incertezas econômicas. Para a economia mundial, a 
crise de 1929 significou:  

 
a) o abalo na confiança dos agentes políticos e 

econômicos nos princípios do liberalismo 
econômico;  

b) o enfraquecimento da confiança das elites 
econômicas na eficácia do Fundo Monetário 
Internacional como agente regulador da 
economia;  

c) a ampliação da confiança das elites econômicas na 
integração econômica mundial;  

d) o abalo da confiança nas soluções de caráter 
socialista implantadas na União Soviética;  

e) a perspectiva de as elites latino-americanas 
romperem com o padrão industrial de 
desenvolvimento. 

 
86 - (FGV/2012)    

O período entre as duas grandes guerras mundiais, de 
1918 a 1939, caracterizou-se por uma intensa 

polarização ideológica e política. Assinale a alternativa 
que apresenta somente elementos vinculados a esse 
período: 

 
a) New Deal; Globalização; Guerra do Vietnã. 
b) Guerra do Vietnã; Revolução Cubana; Muro de 

Berlim. 
c) Guerra Civil Espanhola; Nazifascismo; Quebra da 

Bolsa de Nova York. 
d) Nazifascismo; New Deal; Crise dos Mísseis. 
e) Doutrina Truman; República de Weimar; 

Revolução Sandinista. 
 
87 - (FGV/2013)    

Quando se processaram as eleições de novembro de 
1932, o país estava numa situação pior do que nunca. 
Todas as “curas” do Sr. Hoover não conseguiram dar 
vigor ao paciente moribundo. Os trabalhadores eram 
assolados pelo desemprego; os lavradores eram 
arrasados pela crise da agricultura; a classe média tinha 
perdido suas economias nas falências dos bancos e 
temia pela sua segurança econômica. 
Em 8 de novembro de 1932 o povo americano elegeu 
Franklin D. Roosevelt para presidente dos Estados 
Unidos. 
O “New Deal” do Sr. Roosevelt foi chamado de 
revolução. Era e não era. Era uma revolução quanto às 
ideias, mas não na sua parte econômica. 

[Leo Huberman, História da riqueza dos EUA (Nós, o povo)] 
 

Não era uma revolução econômica, pois 
 

a) o volume de recursos destinados à recuperação 
econômica era pequeno e beneficiou apenas as 
regiões industrializadas. 

b) não ocorreu qualquer alteração no direito à 
propriedade privada, assim como foi mantida a 
mesma estrutura de classe. 

c) os operários e produtores rurais não tiveram 
nenhum ganho importante, uma vez que os 
benefícios atingiram exclusivamente as classes 
médias. 

d) os principais causadores da crise - os grandes 
conglomerados oligopolistas - foram os que mais 
recursos receberam do governo americano. 

e) privilegiaram-se os investimentos diretos em 
agentes econômicos tradicionais, como as 
grandes casas bancárias e as principais 
corporações. 

 
88 - (FM Petrópolis RJ/2012)    

A Crise de 1929 teve como episódio emblemático a 
quebra da bolsa de Nova Iorque, em decorrência do 
rápido e acentuado declínio das atividades 
econômicas. A crise norte-americana arrastou consigo 
os países ligados à sua economia, numa conjuntura 
mundial que já apresentava elevado grau de 
interdependência. 
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AQUINO, R. et al. História das sociedades. 

Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1993. p.273. 
 

Com base no texto, conclui-se que a crítica da charge 
se refere ao problema econômico, que nomeia aquela 
fase histórica, conhecido como 

 
a) Especulação  
b) Recessão  
c) Inflação  
d) Depressão  
e) Deflação 

 
89 - (PUC RJ/2013)    

“O que aconteceu, como muitas vezes acontece nos 
booms de mercados livres, era que, com os salários 
ficando para trás, os lucros cresceram 
desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma 
fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda da 
massa não podia acompanhar a produtividade em 
rápido crescimento do sistema industrial [...] o 
resultado foi superprodução e especulação. Isso por 
sua vez provocou o colapso [do sistema econômico 
mundial]” 

 
(HOBSBAWM, E. A era dos extremos) 

 
O trecho acima se refere à crise econômica ocorrida em 
1929. Considerando a avaliação apresentada, faça o 
que se pede. 

 
a) Caracterize duas medidas tomadas pelo governo 

americano no combate à crise. 
b) Explique como a crise mundial afetou a economia 

brasileira. 
 
90 - (UDESC SC/2013)    

O início do século XXI vem sendo marcado por uma 
grave crise financeira e econômica mundial, culminada 
por diferentes eventos. Alguns analistas comparam 
parte de seus efeitos com aqueles decorrentes da crise 

da primeira metade do século XX marcada pela 
_____________. Ao contrário da precedente, a atual 
crise não pode ser marcada por um único evento, mas 
sim eventos, como, por exemplo, o estouro da “bolha 
da internet” (Índice Nasdaq), em 2001, a quebra de 
bancos de investimentos importantes nos EUA, em 
2008, dentre outros. Em suas diferenças e 
especificidades, porém, pode-se afirmar que ambas as 
crises são _____________ e geraram _____________. 
Igualmente que afetaram, sem precedentes, a 
economia de diferentes países, sendo grande parte por 
causa da ______________. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
espaços em branco, na sequência estabelecida, com as 
respectivas informações que se integram ao contexto. 

 
a) crise dos suprimes – nacionais – superinflação – 

crise das moedas como dólar e o euro 
b) quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 

1929 – mundiais – recessão – interdependência 
entre os mercados 

c) Primeira Guerra Mundial, em 1914 – mundiais – 
guerra – indústria armamentista 

d) crise do café no Brasil, em 1929 – regionais – 
crescimento – comodities 

e) quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, 1929 
– diferentes, pois uma era local e outra mundial – 
medo do comunismo e agora medo do 
esfacelamento da União Européia – crise política e 
econômica na Europa e EUA 

 
91 - (UNIFOR CE/2012)    

O economista Inglês John Maynard Keynes é 
considerado o mentor da solução para a crise de 1929 
(Grande Depressão). Uma de suas idéias básicas é a de 
que as economias capitalistas funcionam normalmente 
com desemprego dos fatores de produção. Em certos 
momentos os governos dos países capitalistas podem 
executar políticas de estímulo ao emprego e 
manutenção do nível de demanda agregada, através de 
gastos públicos. Assinale a opção que indica meios que 
os governos possuem para financiar os gastos públicos. 
 
a) Emissão de moeda, que não gera inflação, e 

aumento de impostos. 
b) Emissão de Títulos Públicos, altamente 

inflacionária. 
c) Emissão de Títulos, Emissão de Moeda, 

endividamento externo, dentro de padrões 
compatíveis com as necessidades. 

d) Diminuição dos Impostos e aumento dos 
subsídios. 

e) Investimento público nos setores de alta 
tecnologia. 

 
92 - (UNISA SP/2012)    

Um em cada quatro cidadãos estava desempregado; a 
construção civil caiu 95%; a produção siderúrgica, 88%; 
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oitenta e cinco mil empresas faliram e um em cada oito 
fazendeiros havia perdido a sua propriedade. Para 
muitos, o presidente Hoover era o principal 
responsável pela situação. 

 
Os dados dizem respeito aos efeitos devastadores da 
crise 

 
a) do socialismo soviético a partir de 1989. 
b) atual da economia europeia desencadeada pela 

Grécia. 
c) econômica de 2008 deflagrada nos Estados 

Unidos. 
d) da dívida norte-americana de 2011. 
e) de 1929 sobre a economia dos Estados Unidos. 

 
93 - (PUC RJ/2012)    

Com relação à crise econômica iniciada com a quebra da 
Bolsa de Valores americana em 1929, é CORRETO 
afirmar que: 

 
a) a crise econômica foi restrita aos países 

industrializados tendo pouco efeito entre os países 
produtores de matérias-primas como, por 
exemplo, o Brasil. 

b) a crise econômica, em escala mundial, levou os 
partidos de extrema-esquerda a liderar revoluções 
comunistas em diversos países, como, por 
exemplo, a Rússia. 

c) a crise econômica foi o fim da economia liberal, e 
a saída encontrada pelos governos nacionais foi o 
reforço de uma política internacional de livre-
cambismo. 

d) a crise econômica se manifestou através de uma 
forte desvalorização do capital das empresas 
levando milhões de pessoas ao desemprego. 

e) a crise econômica foi também uma crise política e 
teve como resultado a ascensão de regimes 
totalitários fascistas em todos os continentes. 

 
94 - (Unicastelo/2013)    

A crise econômica de 1929, cujo sintoma mais 
conhecido foi a quebra da Bolsa de Nova Iorque, 
ganhou uma dimensão internacional, propagando-se 
para fora dos Estados Unidos. 
 
Essa difusão internacional da crise foi o resultado de 
diversos fatores de ordem econômica, entre os quais: 

 
a) a ruína da agricultura do meio oeste norte-

americano e a alta geral dos preços mundiais dos 
gêneros alimentícios. 

b) a retirada dos capitais norte-americanos aplicados 
no exterior e a contração do mercado de 
importação de mercadorias nos Estados Unidos. 

c) a falência de empresas europeias que haviam 
aplicado na bolsa e a interdição da entrada de 
novos imigrantes no mercado norte-americano. 

d) a suspensão pelo governo dos Estados Unidos do 
pagamento dos empréstimos feitos na Europa e o 
fim da política de ajuda aos países destruídos pela 
Grande Guerra. 

e) a intervenção do governo norte-americano na 
economia e a alta abrupta dos preços das ações 
negociadas nos mercados europeus e asiáticos. 

 
95 - (IFGO/2013)    

Leia atentamente os trechos dos noticiários 
econômicos: 

 
Trabalho | 13/05/2013 

 
(...) Paris e Berlim querem apresentar, no fim do mês, 
um plano comum para lutar contra o desemprego dos 
jovens, que assola a Europa, dando créditos às 
empresas que os contratarem (...) 

Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/paris-
eberlim- preparam-new-deal-contra-desemprego-de-

jovens>. Acesso em: 03 jul. 2013. [Adaptado]. 
 

15 Maio 2013 
(...) Com este programa, tentar-se-á estimular o 
emprego jovem na Zona Euro, através da concessão de 
crédito bonificado a empresas, que contratem 
funcionários com menos de 25 anos de idade. Na base 
deste plano, esteve a criação de um fundo de seis 
bilhões de euros, em Fevereiro, que servirá de garantia 
ao Banco Europeu de Investimento (BEI) e que lhe 
permitirá conceder crédito no valor de 60 bilhões de 
euros, entre 2014 e 2020. 

Disponível em: 
<http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/

espanha_junta_se_a 
_alemanha_e_franca_no_programa_new_deal_para_
a_europa.html>. Acesso em: 03 jul. 2013. [Adaptado]. 

 
O século XX foi marcado por diversas crises 
econômicas, o que implicou na adoção de doutrinas 
econômicas como o Keynesianismo e o Neoliberalismo, 
que reformularam algumas características e ações do 
sistema capitalista, e que ainda hoje se apresentam 
como alternativas para as crises econômicas. A partir 
do posicionamento explicitado nos trechos dos 
noticiários econômicos e com base em seus 
conhecimentos é correto afirmar que: 
 
a) os trechos dos noticiários econômicos reafirmam 

uma das medidas recorrentes durante as crises 
econômicas do sistema capitalista: o investimento 
de grande quantia de capitais privados em obras 
de infraestrutura e em empresas de capital 
aberto, a fim de estimular a geração de emprego 
e renda. 

b) os trechos dos noticiários econômicos reafirmam 
uma conduta da política neoliberal, como saída 
para a crise econômica vivenciada na União 
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Europeia, uma vez que estas práticas auxiliam na 
geração de emprego e renda. 

c) os trechos dos noticiários econômicos inspiram-se 
na teoria de Keynes, adotada para a superação da 
crise econômica da década de 1930. Tal teoria se 
valeu da privatização de empresas estatais e da 
redução dos benefícios sociais, visando ao 
estímulo de emprego e renda. 

d) os trechos dos noticiários econômicos 
apresentam uma proposta para solucionar alguns 
dos problemas econômicos e sociais vividos 
atualmente na União Europeia. Tal proposta 
inspira-se em medidas de intervenção do estado 
na economia, com o objetivo de gerar emprego e 
renda. 

e) os trechos dos noticiários econômicos defendem, 
como medida econômica para a União Europeia, 
uma nova roupagem do plano econômico adotado 
nos Estados Unidos na década de 1930, o New 
Deal, que buscou estimular a geração de emprego 
e renda pela iniciativa privada. 

 
96 - (UFSCAR SP/2013)    

Alguns indivíduos acreditam que os preços baixos devem 
ser uma vantagem, pois o que o produtor perde o 
consumidor ganha. Mas não é assim. Por exemplo: os 
custos salariais da maioria dos industriais são 
praticamente os mesmos que eram. Vejam como 
funciona o processo vicioso. Caem os preços da lã e do 
trigo. Bom para o consumidor britânico de trigo e de 
roupas de lã – poder-se-ia supor. Mas os produtores de 
lã e de trigo, já que recebem muito pouco por sua 
mercadoria, não podem realizar suas compras habituais 
de produtos britânicos. Consequentemente, aqueles 
consumidores britânicos que são, ao mesmo tempo, 
trabalhadores que produzem esses bens, se encontrarão 
sem trabalho. 

(John Maynard Keynes. Inflação e deflação [Palestra 
radiofônica,  

janeiro de 1931]. In: M. Kalecki et al. Ensaios 
econômicos, 1976. Adaptado.) 

 
Keynes é um dos mais importantes economistas da 
história. Suas análises e propostas foram essenciais para 
a solução da crise que teve início em 1929. No excerto, 
ele alude a uma das características da crise econômica, 
a saber, 

 
a) o aumento dos salários urbanos em prejuízo dos 

rendimentos da imensa massa de camponeses. 
b) a queda acentuada na produção industrial 

acompanhada do aumento dos preços de tecidos 
de lã. 

c) a sua propagação de um setor ou de uma atividade 
produtiva para outra e assim consecutivamente. 

d) a sua nítida natureza financeira com o 
endividamento crescente de operários e 
proprietários rurais. 

e) a regulação da economia britânica pelo Estado, o 
que possibilitou a adequação da produção de 
mercadorias ao consumo. 

 
97 - (UFU MG/2014)    

A crise alemã acompanhava o movimento da crise geral 
capitalista desde a quebra da Bolsa de Nova York, em 
outubro de 1929. A recuperação alemã do pós guerra 
estivera montada sobre uma economia de exportação; 
com a crise, os capitais externos refluíram, as 
exportações cederam e as importações industriais 
tornaram-se proibitivas. A crise avançou e, em 1932, os 
desempregados atingem o número de 6 milhões – 
quase um terço do total de trabalhadores da Alemanha.  

LENHARO, Alcir. O Triunfo da Vontade. São Paulo: Ed. Ática, 
1986. p. 25 (adaptado).  

 
a) Identifique o que foi a chamada crise de 1929.  
b) Explique a relação existente entre a crise 

econômica capitalista e a ascensão do movimento 
nazista na Alemanha na década de 1930.  

 
98 - (UNIMONTES MG/2014)    

Acerca da crise econômica, historicamente conhecida 
como Crise de 1929, marque C (Correta) ou I (Incorreta) 
nas afirmativas abaixo. 

 
(   ) A crise de 1929 atingiu praticamente todos os 

ramos da economia: agricultura, indústria, 
comércio e sistema financeiro. 

(   ) Foram características da crise de 1929, entre 
outras, a queda generalizada dos preços dos 
produtos agrícolas e o desemprego. 

(   ) A crise de 1929 levou ao aumento dos preços dos 
produtos industriais, pois ocorreu queda da 
produção industrial. 

(   ) A crise de 1929 não afetou a periferia do sistema 
capitalista, pois ocasionou uma grande retração 
do comércio mundial. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA. 

 
a) I, C, C, I. 
b) I, I, C, C. 
c) C, I, I, C. 
d) C, C, I, I. 

 
99 - (UFJF MG)    

Após a Primeira Guerra Mundial, foi proclamada a 
República na cidade de Weimar. Instaurou-se na 
Alemanha o regime parlamentar e democrático. O 
poder Legislativo era formado pelo parlamento, o 
Reichstag, e o Presidente da República nomeava o 
chanceler que era responsável pelo poder Executivo. O 
sistema de governo permaneceu estável, 
praticamente, até 1933. 
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No entanto, a República de Weimar foi marcada por 
uma sucessão de crises de caráter econômico, social, 
político e cultural, em consequência de uma série de 
fatores, tais como: 

 
I. A incapacidade do governo de controlar as forças 

policiais e militares empenhadas em manter “paz 
interna”. 

II. A disposição dos vários setores sociais para fazer 
valer as exigências do Tratado de Versalhes. 

III. A tendência do governo de apoiar, através dos 
mecanismos institucionais e democráticos, as 
ideologias anti-semita e nazista. 

IV. A impossibilidade do governo de controlar a 
dramática escalada inflacionária potencializada 
pela crise internacional. 

V. A capacidade dos socialistas e comunistas de 
conquistar a simpatia do povo, levando-os 
gradualmente a tomar o poder. 

 
São CORRETAS as seguintes afirmações: 

 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) IV e V. 
d) II e V. 
e) I e IV. 

 
100 - (ENEM/2009)    

A crise de 1929 e dos anos subsequentes teve sua 
origem no grande aumento da produção industrial e 
agrícola, nos EUA, ocorrido durante a 1ª Guerra 
Mundial, quando o mercado consumidor, 
principalmente o externo, conheceu ampliação 
significativa. O rápido crescimento da produção e das 
empresas valorizou as ações e estimulou a 
especulação, responsável pela "pequena crise" de 
1920-21. Em outubro de 1929, a venda cresceu nas 
Bolsas de Valores, criando uma tendência de baixa no 
preço das ações, o que fez com que muitos investidores 
ou especuladores vendessem seus papéis. De 24 a 29 
de outubro, a Bolsa de Nova York teve um prejuízo de 
US$ 40 bilhões. A redução da receita tributária que 
atingiu o Estado fez com que os empréstimos ao 
exterior fossem suspensos e as dívidas, cobradas; e que 
se criassem também altas tarifas sobre produtos 
importados, tornando a crise internacional. 

RECCO, C. História: a crise de 29 e a depressão do 
capitalismo.  

Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult30

5u11504.shtml>. 
Acesso em: 26 out. 2008. (com adaptações). 

 
Os fatos apresentados permitem inferir que 

 
a) as despesas e prejuízos decorrentes da 1ª Guerra 

Mundial levaram à crise de 1929, devido à falta de 
capital para investimentos. 

b) o significativo incremento da produção industrial 
e agrícola norte-americana durante a 1ª Guerra 
Mundial consistiu num dos fatores originários da 
crise de 1929. 

c) a queda dos índices nas Bolsas de Valores pode ser 
apontada como causa do aumento dos preços de 
ações nos EUA em outubro de 1929. 

d) a crise de 1929 eclodiu nos EUA a partir da 
interrupção de empréstimos ao exterior e da 
criação de altas tarifas sobre produtos de origem 
importada. 

e) a crise de 1929 gerou uma ampliação do mercado 
consumidor externo e, consequentemente, um 
crescimento industrial e agrícola nos EUA. 

 
101 - (ENEM/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. 

 
102 - (ENEM/2012)    

Texto I 
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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) 
 

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. 

 
103 - (ENEM/2014)    

Ao deflagra-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 plantaçõe4s 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 evacuação 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. 

 
104 - (Fac. Direito de Franca SP/2015)    

“A crise econômica alemã agravou-se profundamente a 
partir da segunda metade de 1930, e os desempregados 
chegaram a mais de três milhões de pessoas, o dobro 
do ano anterior.” 

Alcir Lenharo. Nazismo, o triunfo da vontade. São Paulo: 
Ática, 1986, p. 25. 

 
Entre os elementos relacionados à crise econômica 
alemã no final da década de 1920, podem-se citar 

 
a) as disputas políticas entre as principais cidades 

alemãs e a chegada do partido nazista ao poder. 
b) o crescimento das taxas de desemprego e o êxodo 

rural provocado pelo declínio da produção 
agrícola. 

c) as sucessivas greves e protestos dos setores de 
esquerda do operariado e a precária 
industrialização do país. 

d) os conflitos de rua protagonizados pelas divisões 
de assalto do partido nazista e a pressão política 
da Comunidade Europeia. 

e) o êxodo urbano e a carência de capitais nacionais 
a serem investidos na indústria. 

 
105 - (FM Petrópolis RJ/2015)    

Durante a Grande Depressão, a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) manteve-se relativamente 
a salvo dos efeitos mais intensos da recessão 
econômica. Enquanto diversos países capitalistas 
tiveram que rever suas políticas econômicas, o governo 
socialista liderado por Josef Stalin exibia pujança 
econômica e fornecia modelos de planejamento estatal 
que serviram de inspiração para economistas de todo o 
mundo. 
Que medida punitiva tomada por países capitalistas 
após a 1ª Guerra Mundial contribuiu para proteger a 
URSS dos efeitos da crise de 1929? 

 
a) Isolamento da Rússia por aliança de países 

limítrofes do país socialista. 
b) Financiamento a Trotsky e seus seguidores para 

enfraquecer Stalin. 
c) Adoção da Nova Política Econômica (NEP) pelo 

governo de Lênin. 
d) Expulsão da União Soviética da Liga das Nações. 
e) Invasão do território soviético por tropas alemãs. 
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106 - (UFGD MS/2014)    

Pelo olhar da fotógrafa estadunidense Margareth 
Bourke- White (1904 – 1971), em parceria com o 
escritor Erskine Caldwell (1903 – 1987), o ensaio 
fotográfico “You have seen their faces” (1937) foi 
publicado e chamou atenção por cenas das décadas de 
1920 e 1930. A imagem retrata uma contradição 
decorrente da relação entre: 

 

 
Margareth Bourke-White. Louisville, Kentucky, 1937. 

 
a) Os impactos da Primeira Guerra Mundial (1914 – 

1918) e a ascensão de regimes totalitários na 
Europa. 

b) O período de euforia econômica conhecido como 
“American way of life” e o aumento da entrada de 
imigrantes hispânicos nos Estados Unidos. 

c) O crescimento da indústria automobilística e o 
aumento de consumidores de bens duráveis nos 
Estados Unidos. 

d) A euforia econômica dos Estados Unidos após a 
Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), 
conhecida como “American way of life”, e os 
impactos sociais da depressão econômica 
decorrentes da quebra da bolsa de Nova Iorque 
em 1929. 

e) Os investimentos do “New Deal”, Plano de 
Reconstrução Econômica dos Estados Unidos de 
1932, e o crescimento da oferta de emprego na 
construção civil na cidade de Nova Iorque. 

 
107 - (UNIOESTE PR/2013)    

“No final da década de 20, ocorreu uma das maiores 
crises vividas pelo capitalismo: a Grande Depressão. 
Este fenômeno foi determinado por uma crise de 
superprodução que atingiu todos os países 
capitalistas.” 
MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo.  

História Contemporânea Através de Textos. 11ª 
edição. São Paulo: Contexto, 2005. p. 155. 

 
Tendo por base o fragmento transcrito acima, sobre a 
crise de 1929, é correto afirmar que 

 

a) a crise de 1929 não afetou a economia brasileira, 
pois naquela época o Brasil ainda não era um país 
capitalista. 

b) somente os países capitalistas europeus foram 
afetados pela crise de 1929. Os Estados Unidos 
evitaram a eclosão da crise com a implantação do 
New Deal. 

c) trata-se de uma crise de superprodução que 
afetou apenas as indústrias dos países capitalistas. 
Como na época a economia brasileira baseava-se 
na produção de café, o Brasil não foi afetado pela 
crise. 

d) trata-se de uma crise que provocou o colapso da 
economia dos países capitalistas. No caso dos 
Estados Unidos, marcou o fim do clima de 
prosperidade da década de 1920, caracterizado 
pelo grande crescimento da produção. 

e) a crise econômica que aconteceu no final da 
década de 1920 abalou seriamente os países 
capitalistas, entre eles a Rússia. Assim, essa crise 
foi uma das principais causas da revolução russa, 
que implantou o comunismo naquele país. 

 
108 - (UNICAMP SP/2015)   Observe o gráfico e 
responda às questões. 

 

 
(Adaptado de Adam Hart-Davis, History: the definitive 

visual guide. London: DK, 2007, p.385.) 
 
 

a) Qual a relação existente entre as duas linhas 
apresentadas no gráfico?  

b) Apresente dois motivos para a crise financeira de 
1929.  

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 109, 110 
  
 

“E dizem que a culpa de tudo é de Hong Kong…” 
exclamava um cidadão, frente ás lentes da televisão. O 
Jornal Nacional, em horário nobre, noticiava, com certa 
timidez que o espectro da crise instalara-se no Brasil. 
Percebia-se o nervosismo da locutora, informando a 
queda dos índices da bolsa em todo o mundo e, mesmo 
sem conseguir compreender exatamente o que se 
passava, deu para sentir a face cruel da tão falada 
globalização. É claro que ainda não sabemos o tamanho 
da crise, mas já convivemos com tantas outras que é 
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possível detectar um cheiro de pólvora no ar… Aliás o 
fenômeno não é novo; resguardadas as diferenças, 
talvez tenhamos que estudar, como referência 
históricas, a crise ocorrida no distante ano de 1929, que 
afetou dramaticamente o mundo e, 
conseqüentemente, o Brasil. Para o povo, resta a 
indagação e o enfrentamento das agruras da 
modernidade; enfim, a culpa de tudo isso é de Hong 
Kong? 

 
109 - (UFG GO/1998)      

Em que medida é possível comparar a crise ocorrida em 
1929 com a atual crise econômica que se anuncia no 
mundo contemporâneo? Justifique sua resposta. 

 
110 - (UFG GO/1998)      

Identifique duas razões da desordem econômica em 
1929 e destaque os efeitos da crise na organização 
política da Europa e do Brasil. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 111 
  
   

Uma família isolada mudava-se de suas terras. O pai 
pedira dinheiro emprestado ao banco e agora o banco 
queria as terras. A companhia das terras quer tratores 
em vez de pequenas famílias nas terras. Se esse trator 
produzisse os compridos sulcos em nossa própria terra, 
a gente gostaria do trator, gostaria dele como gostava 
das terras quando ainda eram da gente. Mas esse 
trator faz duas coisas diferentes: traça sulcos nas terras 
e expulsa-nos dela. Não há quase diferença entre trator 
e um tanque de guerra. Ambos expulsam os homens 
que lhes barram o caminho, intimidando-os, ferindo-os. 
 

(John Steinbeck. As vinhas da ira) 
(Heródoto Barbeiro, Bruna R. Cantele e Carlos A. 

Schneeberger. 
História: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 

Scipione, 
2004, p. 413) 

 
111 - (PUCCamp SP/2010)    

Com base no conhecimento histórico, é correto afirmar 
que Steinbeck, em As vinhas da ira, trata dos efeitos da 

 
a) Conquista do Oeste sobre as grandes 

propriedades rurais no oeste americano e 
defende as formas de exploração das grandes 
empresas proprietárias de terras e capital. 

b) Grande Depressão sobre pequenas famílias de 
fazendeiros do meio-oeste americano e ataca os 
métodos industriais agrícolas e o poderio de 
grandes empresas e bancos. 

c) Revolução Industrial sobre os trabalhadores do 
meio rural da região sul norte-americana e do 
desenvolvimento tecnológico que expulsava os 
pequenos proprietários de terras. 

d) Guerra de Secessão sobre os pequenos 
produtores agrícolas do oeste americano e critica 
as formas de exploração da mão de obra que 
empobrecia as famílias dos fazendeiros. 

e) Primeira Guerra Mundial sobre as famílias de 
camponeses da região norte-americana e 
condena os meios utilizados pelos bancos nos 
empréstimos à produção agrícola familiar. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 112 
  
   

A história dos vinte anos após 1973 é a de um mundo 
que perdeu suas referências e resvalou para a 
instabilidade e a crise. Só no início da década de 1990 
encontramos o reconhecimento de que os problemas 
econômicos eram de fato piores que os da década de 
1930. Em muitos aspectos, isso era intrigante. Por que 
deveria a economia mundial ter-se tornado menos 
estável? 

(Eric Hobsbawm. Era dos extremos, 1995. Adaptado.) 
 
112 - (UNESP SP/2012)    

Os problemas econômicos da década de 1930, citados 
no texto, derivaram, entre outros fatores, 

 
a) dos fortes movimentos sociais e mobilizações 

revolucionárias na América Latina, em especial no 
México, que impediram a exportação de produtos 
industrializados norte-americanos para a região. 

b) do conjunto de reformas financeiras e sociais 
realizadas na União Soviética após a Revolução de 
1917, que fechou os mercados do bloco socialista 
aos países capitalistas do Ocidente. 

c) da ascensão do nazismo alemão e dos regimes 
fascistas na Itália, Espanha e Portugal, que 
provocaram a Segunda Guerra Mundial e 
paralisaram a produção industrial europeia. 

d) de uma ampla crise do liberalismo, que ganhou 
contornos mais nítidos após a Primeira Guerra 
Mundial e desembocou na quebra da Bolsa de 
Valores de Nova York, em 1929. 

e) do forte crescimento econômico da Alemanha na 
passagem do século XIX para o XX e da acirrada 
competição comercial e naval deste país com a 
Grã-Bretanha e a França. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 113 
  
   

Enquanto a economia balançava, as instituições da 
democracia liberal praticamente desapareceram entre 
1917 e 1942; restou apenas uma borda da Europa e 
partes da América do Norte e da Austrália. Enquanto 
isso, avançavam o fascismo e seu corolário de 
movimentos e regimes autoritários. 
A democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo, 
houve uma aliança temporária e bizarra entre 
capitalismo liberal e comunismo [...]. Uma das ironias 
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deste estranho século é que o resultado mais duradouro 
da Revolução de Outubro, cujo objetivo era a derrubada 
global do capitalismo, foi salvar seu antagonista, tanto 
na guerra quanto na paz, fornecendo-lhe o incentivo — 
o medo — para reformar-se após a Segunda Guerra 
Mundial [...]. 

(Eric Hobsbawm. Era dos extremos, 1995.) 
 
113 - (UNESP SP/2013)    

Segundo o texto, a economia balançava e as 
instituições da democracia liberal praticamente 
desapareceram entre 1917 e 1942, devido 

 
a) à crise financeira que culminou com a quebra da 

Bolsa de Valores de Nova Iorque e à ascensão de 
projetos totalitários de direita. 

b) ao avanço do socialismo no continente africano e 
ao armamentismo alemão após a chegada dos 
nazistas ao poder. 

c) à ascensão econômico-financeira dos Estados 
Unidos e à Guerra Fria entre Ocidente capitalista 
e Oriente socialista. 

d) ao desenvolvimento do capitalismo industrial na 
Rússia e à derrota alemã na Segunda Guerra 
Mundial. 

e) ao fim das democracias liberais no Ocidente e ao 
surgimento de Estados islâmicos no Oriente 
Médio e Sul asiático. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 114 
  
   

O capitalismo nasceu sob a égide da aceleração. 
Quanto menos tempo despendido, mais produtos a 
serem transformados em mercadoria. “Tempo é 
dinheiro” significa o mais das vezes: menos tempo traz 
mais dinheiro. A identidade supõe aqui inversão de 
grandezas. Na competição comercial dá-se o mesmo. 
Quem chega antes, quem se adiante na roda do 
calendário e do relógio, terá maiores oportunidades de 
vender. Quem já chegou, já ganhou espaço e poder. 
Concorre quem mais corre. 

(BOSI, Alfredo. Entre a literatura e a história.  
São Paulo: Ed. 34, 2013. p. 355) 

 
114 - (PUCCamp SP/2014)    

A quebra da bolsa de Nova York (1929) culminou em 
uma notável crise do capitalismo. Essa crise acarretou 
a revisão de alguns princípios, dentre os quais se 
destacou 

 
a) o liberalismo econômico, que tornara possível a 

produção de bens de consumo muito acima das 
necessidades do mercado, sem mecanismos de 
regulação. 

b) o protecionismo estatal, que permitira a expansão 
descontrolada do crédito bancário, resultando em 
dívidas pendentes, assumidas pelo Estado. 

c) a democracia liberal, que possibilitara a melhoria 
da qualidade de vida da população de menor 
renda e seu acesso ao consumo, não atendido 
pelo mercado, o que provocou revolta e quebra-
quebras. 

d) o keynesianismo, que estimulara a concentração 
do consumo nas classes médias e altas, 
dificultando a ampliação do mercado interno e 
engessando o crescimento. 

e) a privatização vigente dos serviços públicos e da 
seguridade social, que desonerava os Estados, 
mas punha em risco a qualidade de vida e as 
condições de trabalho dos cidadãos. 
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GABARITO:  

 
1) Gab:  

a) Durante a 1ª Guerra e após o seu término há uma 
expansão da economia dos EUA para atender à 
nova demanda interna e externa. Os norte-
americanos financiam a reconstrução da Europa. 
A partir de 1924, com uma relativa recuperação da 
Europa, o efeito nos EUA foi devastador. Com a 
queda na procura, os preços agrícolas norte-
americanos caem, levando à falência a agricultura e 
outros setores da economia. 
No mercado de títulos e valores havia um clima de 
euforia desde o fim da 1ª Guerra. Dinamizava-se o 
mercado financeiro e investia-se pouco no setor 
produtivo. O mercado de ações não correspondia 
ao que efetivamente ocorria na produção. 
Em 1929, milhões de títulos foram colocados à 
venda, porém sem compradores. A crise atinge os 
EUA, que cortam créditos a países estrangeiros e 
repatriam capitais. A crise atingia todo o mundo. 

b) O modelo econômico brasileiro – agroexportador – 
de dependência externa entra em colapso como 
efeito da crise norte-americana. As exportações de 
café brasileiro diminuem sensivelmente. Esse fato, 
associado a contestações ao sistema político 
durante os anos 20, culmina com o impedimento da 
posse do candidato eleito à presidência Júlio 
Prestes, a conseqüente Revolução de 1930 e a 
posse de Getúlio Vargas. No plano econômico, a 
partir da década de 30, passa a haver uma maior 
presença do Estado. 

 
2) Gab: D 
 
3) Gab: 27 
 
4) Gab: B 
 
5) Gab: D 
 
6) Gab: D 
 
7) Gab: B 
 
8) Gab: E 
 
9) Gab: B 
 
10) Gab: C 
 
11) Gab: VVFF 
 
12) Gab: FFVF 
 
13) Gab: VFFVV 
 
14) Gab:C 
 

15) Gab: A 
 
16) Gab:D 
 
17) Gab: A 
 
18) Gab: B 
 
19) Gab:  

a) No liberalismo clássico não havia a interferência do 
Estado na economia, o que acontece após o New 
Deal. Ressalva-se que, nos EUA, essa interferência 
foi democrática, não acontecendo em outros países 
como Itália, Alemanha, Brasil e outros. 

b) No Brasil, a crise de 29 acelerou a crise do café que, 
por sua vez, levou ao rompimento da política café-
com-leite, provocando a Revolução de 30 e a 
conseqüente era de Vargas. 

 
20) Gab: A 
 
21) Gab:  

a) A queda da Bolsa de valores de Nova Iorque, em 
1929, constituiu uma grave crise financeira. A 
queda foi precedida por uma alta no mercado de 
valores que estimulou milhões de investidores a 
realizar aplicações financeiras. Entretanto, essa alta 
escondia a defasagem entre o pequeno 
crescimento da renda e o brutal aumento da 
produtividade, prenunciando a crise de 
superprodução decorrente da incapacidade de 
absorção do volume produzido pelo mercado. A 
taxa de formação do capital caiu, arrastando 
consigo as possibilidades de consumo, o que gerou 
a crise. As graves conseqüências sociais da crise 
financeira, como o desemprego e a miséria, 
levaram o governo de Franklin Roosevelt a elaborar 
um conjunto de mudanças na política econômica, o 
New Deal, no intuito de reverter a situação. 

b) Embora as condições econômicas em que ocorreu a 
recente crise na bolsa de Hong-kong sejam bastante 
diferentes das de 1929, existe um ponto que é 
comum a ambas as situações: a necessidade de 
intervenção governamental em cada um dos países 
atingidos, na tentativa de reduzir os efeitos da crise 
e retomar o desenvolvimento. Ainda que os efeitos 
da crise recente não tenham sido tão drásticos 
quanto os da queda de 1929, a repercussão de seus 
primeiros efeitos foi imediata e extensiva a 
praticamente todos os países, graças á globalização 
econômica e ao desenvolvimento dos sistemas de 
informação, fatores que caracterizam o mundo 
contemporâneo. No Brasil, o governo de Fernando 
Henrique Cardoso decretou uma série de medidas 
corretivas, dentre as quais a mais importante, e que 
gerou protestos de várias entidades e setores 
econômicos envolvidos, foi o aumento das taxas de 
juros bancários. Essa medida, que teve entre seus 
objetivos a contenção do fluxo especulativo, 
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repercutiu em outros setores, afetando a 
capacidade de investimentos das indústrias e 
gerando recessão e desemprego. 

 
22) Gab: A 
 
23) Gab: D 
 
24) Gab: B 
 
25) Gab: B 
 
26) Gab:  

Trata-se da Crise de 1929, iniciada pela quebra da Bolsa 
de Nova York, que gerou a depressão econômica dos 
EUA nos anos 30. Os efeitos da depressão atingiram 
rapidamente a Europa e o resto do mundo. Nos EUA, os 
investimentos se retraíram, havia menos dinheiro para 
gastar, as fábricas fecharam, muitos perderam seus 
empregos e, conseqüentemente, sem poderem 
consumir, contribuíram para reduzir ainda mais a 
procura. A reação das autoridades foi abrigar os 
americanos a apertar os cintos. 

 
27) Gab: 

a) Os Estados Unidos haviam se recuperado da crise 
de 1929 através da política do New Deal aplicada 
pelo presidente eleito em 1932, Franklin Delano 
Roosevelt. Essa política marca a intervenção do 
Estado na economia e o favorecimento dos grandes 
grupos econômicos levando o país à retomada do 
crescimento da produção, transformando-o numa 
super-potência, que sai militarmente vitoriosa da 
Segunda Guerra Mundial. 
O Japão havia iniciado, na passagem do século XIX 
para o século XX, um processo de modernização, 
que reformou as instituições políticas e 
desenvolveu a economia, o que permitiu sua 
expansão colonialista. Esta política expansionista 
lança o Japão na Segunda Guerra, da qual sai 
derrotado, economicamente destruído e ocupado 
militarmente. 

b) No ano de 1951 foi assinado o Tratado de Paz de S. 
Francisco firmando-se um pacto de segurança 
mútua, com o Japão se aliando ao lado dos EUA a 
órbita da política internacional. A relação entre os 
EUA e o Japão é de ampla cooperação política e 
atritos na área econômica. A produção industrial se 
desenvolveu enormemente, colocando-o, por 
exemplo, como primeiro produtor e exportador de 
automóveis do mundo. Na relação EUA-japão, os 
japoneses têm levado vantagens, pois exportam 
produtos industriais e importam produtos 
agrícolas, com superávit comerciais a seu favor. 
Com a penetração da produção japonesa de 
automóveis no mercado dos EUA, os trabalhadores 
americanos perdem emprego, agravando ainda 
mais a situação sócio-política do país. Déficit 
econômico, problemas com a educação,entre 

outros, certamente ocasionaram a derrota dos 
neoliberais, no governo desde 1985, com vitória do 
democrata Bill Clinton. O poder no Japão do pós-
guerra está sob o domínio dos conservadores 
através do Partido Liberal Democrático, fundado 
em 1955, apesar dos sucessivos escândalos de 
corrupção denunciados no Parlamento japonês. 
Essa situação se deve provavelmente ao 
alinhamento político com os EUA e ao contínuo 
crescimento econômico. 

 
28) Gab: E 
 
29) Gab: C 
 
30) Gab: A 
 
31) Gab: C 
 
32) Gab: C 
 
33) Gab: 

a) O candidato poderá desenvolver um dos seguintes 
aspectos: na agricultura, com o final da 1ª Guerra 
Mundial, os preços diminuíram no mercado 
internacional e a superprodução de grãos não 
encontrou mercados suficientes para absorvê-la, 
levando muitos fazendeiros à falência; nas áreas 
urbanas, a expansão industrial foi acompanhada da 
concentração de renda, estagnação dos salários das 
classes trabalhadoras e do desemprego em função 
do grande desenvolvimento tecnológico, o que no 
conjunto acarretou em uma queda na capacidade 
interna de consumo; pôr outro, a recuperação 
econômica européia no pós-guerra trouxe como 
resultado a queda na compra de bens industriais 
norte-americanos, o que reduzia a capacidade de 
exportação dos EUA; o candidato poderá ainda 
mencionar que a redução nos lucros levou os 
empresários a especular com as ações de suas 
empresas, o que provocou a desconfiança dos 
investidores.  

b) O candidato poderá identificar duas das seguintes 
medidas: incentivo à construção de obras públicas, 
oferecendo novas oportunidades de emprego; 
criação do salário-desemprego; redução da jornada 
de trabalho; controle da produção visando a 
manutenção dos preços dos produtos básicos; 
fixação de um salário mínimo; ampliação do 
sistema de previdência social.  

 
34) Gab:  

Tendo em vista as respostas mais freqüentes dos 
candidatos, a resposta próxima ao ideal seria:  
“O New Deal foi uma política econômica implantada 
para amenizar os efeitos da crise de 1929 sobre a 
sociedade estadunidense. De modo geral, as principais 
modificações ocorridas foram: a intervenção do Estado 
na economia, o investimento em obras públicas 



 

 
29 

www.historiaemfoco.com.br 

Crise de 29 

29 

visando à diminuição do nível de desemprego e à 
implementação de diversas políticas sociais (Welfare 
State / Estado do Bem-Estar Social). Tal política obteve 
resultados positivos, conseguindo recuperar a 
economia dos Estados Unidos e abrandar os problemas 
sociais derivados da crise de 1929. 

 
35) Gab: B 
 
36) Gab: C 
 
37) Gab: 23 
 
38) Gab: A 
 
39) Gab: 

a) New Deal.  
b) Submissão da agricultura e da indústria ao controle 

centralizado e rígido por parte do Estado; 
planificação da economia; coletivização forçada; 
subordinação da vida social ao Estado; rigorosa 
censura a imprensa, rádio, cinema e teatro; terror 
policial; repressão massiva no período entre 1935 e 
1938.  

 
40) Gab: A 
 
41) Gab: B 
 
42) Gab: C 
 
43) Gab: D 
 
44) Gab: A 
 
45) Gab: D 
 
46) Gab: 25 
 
47) Gab: B 
 
48) Gab:  

A crise econômica abalou todas as economias 
capitalistas do mundo, quebrando empresários e 
fazendeiros, gerando desemprego, fome e miséria. 
Abrindo espaço para marginalização e lutas sociais. 

 
49) Gab: B 
 
50) Gab: E 
 
51) Gab:  

a) O texto da questão se relaciona com o desemprego 
em massa (causado pela falência de empresas 
decorrente da crise). 

b) A mudança fundamental introduzida pelo New Deal 
na relação entre o Estado e a Sociedade diz respeito 
à intervenção do Estado na economia. 

 

52) Gab: D 
 
53) Gab:  

Duas das características: 
• crescimento econômico dos países capitalistas sem 

sustentação na produção 
• especulação financeira nas bolsas de valores 
• dependência financeira da Europa em relação aos 

EUA 
• aumento gradativo do desemprego em todas as 

áreas de produção 
• forte dependência em relação aos bancos por parte 

dos setores produtivos 
• crescimento desordenado da produção, com 6 

presença de fontes de estrangulamento 
Um dos desdobramentos: 
• enfraquecimento do comércio externo 
• diminuição das exportações de gêneros 

agropecuários 
• crescimento de uma indústria de transformação 

destinada ao consumo local 
• controle estatal de câmbio 
• tentativas do Partido Radical de apropriar-se das 

bases do poder 
• tentativas do Partido Radical em afastar do poder 

as oligarquias dominantes 
 
54) Gab: 25 
 
55) Gab:  

Como a economia capitalista já se encontrava em alto 
grau de interdependência, a crise levou à falência 
instituições bancárias européias, muito em função do 
repatriamento dos capitais americanos investidos. 
O preço dos produtos agrícolas caiu, trazendo prejuízos 
a países tradicionalmente exportadores de gêneros 
primários, tais como o Brasil, a Argentina etc.  
A produção industrial retrocedeu e os índices de 
desemprego se tornaram alarmantes. 
O comércio internacional ficou estagnado e os países 
procuraram proteger suas economias com medidas 
como o aumento de tarifas alfandegárias e 
desvalorização monetária. 

 
56) Gab:  

a) Após a Crise de 1929, os Estados Unidos viveram 
um quadro caracterizado pelas falências e pelo 
desemprego. Prevalecera até então o regime de 
livre-concorrência, e o Estado interferia muito 
pouco nas atividades econômicas. O economista 
britânico John Maynard Keynes (1883-1946) foi o 
grande teórico que advogou uma maior presença 
do Estado nas economias de mercado. Em 1936 era 
publicada sua obra que se tornou um clássico do 
pensamento econômico – a Teoria geral do 
emprego, do juro e da moeda. Franklin Delano 
Roosevelt, que governou o país de 1933 a 1945, 
desenvolveu um programa de recuperação da 
economia norte-americana, que foi chamado de 
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New Deal. Foram abertas “frentes de trabalho” 
para os desempregados. A coordenação desses 
trabalhos foi dada ao CWA (Civil Work 
Administration – Administração do Trabalho Civil), 
que construiu estradas e prédios públicos. Um 
projeto mais vasto, que se tornou um símbolo do 
programa de recuperação nacional, foi o TVA 
(Tennessee Valley Authority), que visou valorizar o 
Vale do Tennessee com a criação de condições para 
a sua navegabilidade por meio de barragens e 
usinas – garantindo, assim, muitos empregos. O 
NIRA (National Industrial Recovery Act – Ato de 
Restabelecimento Industrial Nacional) visava 
eliminar o desemprego no setor industrial. Cada 
ramo da atividade industrial deveria estabelecer 
um “código de concorrência leal”, que garantisse 
aos trabalhadores um salário mínimo, limitação de 
horas de trabalho e um preço mínimo de venda dos 
produtos. Roosevelt providenciou uma reforma no 
setor agrícola por meio do AAA (Agricultural 
Adjustment Act – Ato de Ajustamento da 
Agricultura). Garantiu uma moratória da dívida dos 
empresários agrícolas, facilitou o crédito para 
saldar dívidas anteriores e tratou de racionalizar a 
produção para que não houvesse superprodução. 
Roosevelt conseguiu, com seu programa, recuperar 
a economia norte-americana. 

b) Entre os movimentos sociais nos Estados Unidos na 
década de 1960, destacamos o Hippie, o Feminismo 
e o Poder Negro. De maneira geral, esses 
movimentos criticavam a intervenção das forças 
militares norte-americanas na Guerra do Vietnã 
(1965-1975), mas tinham suas especificidades. 
O movimento hippie tinha o pacifismo como sua 
principal bandeira, expressa no lema "paz e amor". 
Visava criar sociedades alternativas em 
comunidades rurais, criticando o consumismo, o 
capitalismo, a política belicosa norte-americana e 
os valores tradicionais da sociedade norte-
americana. 
O feminismo intensificou-se nesse período, 
denunciando a opressão da mulher na sociedade 
industrial, o contraste entre a capacidade da mulher 
e os cargos exercidos no mercado de trabalho, os 
valores masculinos que negam o desenvolvimento 
da personalidade feminina, o trabalho opressivo 
em casa e o não-reconhecimento. 
O Poder Negro (Black Power) tinha várias facções, 
das mais moderadas (Martin Luther King) às mais 
radicais (Angela Davis, Malcolm X). De maneira 
geral, lutavam pelos direitos dos negros. 

 
57) Gab: C 
 
58) Gab: C 
 
59) Gab:  

O crescimento industrial alcançado pelos estados 
Unidos, bem como o isolacionismo que impuseram à 

Europa flagelada, ao término da I Guerra Mundial 
ocasionou grave crise de superprodução. O consumo 
era decrescente, os preços caíam, automaticamente as 
ações nas bolsas de valores são desvalorizadas, 
sobretudo em New York – “Coração” econômico do 
mundo capitalista – gerando grave crise econômica 
mundial, “quebrando” as bolsas de valores do mundo 
capitalista. 

 
60) Gab: A 
 
61) Gab: A 
 
62) Gab: E 
 
63) Gab: B 
 
64) Gab: E 
 
65) Gab: C 
 
66) Gab: D 
 
67) Gab: C 
 
68) Gab: VFFFV 
 
69) Gab: D 
 
70) Gab: 

Os dois articulistas possuem posicionamentos 
diferentes em relação ás crises do capitalismo acorridas 
em 1929 e em 2008. Por um lado Tyler Cowen assume 
uma postura de apologia á mentalidade liberal, uma vez 
que atribui ao New Deal uma importância secundária 
dentro do contexto histórico da crise de 1929. Na sua 
visão, as polícias do New Deal - operacionalizadas pelo 
presidente Roosevelt na década de 1930 para 
estabelecer o controle da economia estadunidense, 
visando sua recuperação gradual com investimentos na 
indústria e na criação de empregos - teriam uma 
aplicação única para o contexto histórico do período 
que sucede a crise de 1929, não sendo necessário 
retomá-las após a crise de 2008. Além disso, Cowen 
argumenta que as crises do capitalismo são cíclicas e 
que as medidas políticas de intervenção da economia 
não são eficientes para sua recuperação. Assim, o autor 
sustenta a não-intervenção do estado na economia e 
sua auto-regulação (laisser-faire) caracterizando um 
pensamento neoliberal. Já Paul Krugman faz uma defesa 
ao pensamento inspirado pelo Keynesianismo - doutrina 
de economia pilítica que pleiteia a intervenção estatal 
da economia, a partir da criação de mecanismos de 
apoio á classe trabalhadora, convencionando o Estado 
de bem-estar social (welfare State) - que serviu de base 
para a aplicação das políticas do New Deal na década de 
1930. O autor, mesmo reconhecendo os riscos de tais 
medidas intervencionistas para a economia de um pais, 
entende que na qual crise de 2008, causada a partir do 
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excesso de créditos dados para o financiamento de 
imóveis de construção civil, faz-se necessária uma nova 
política de intervenção do estado na economia, para 
controlar os créditos e recuperar o giro de capital. Se, 
para sair da crise de 1929 foi necessária a intervenção 
do estado na economia, a partir de uma postura 
keynesiana, Obama vence as eleições de 2008 para 
presindência dos EUA assumindo uma postura de 
intervenção estatal na economia estadunidense, 
reafirmando parte das políticas do New Deal como 
alternativas para sair da crise atual, demonstrando uma 
atitude geral de crítica ao neoliberalismo como única 
base para a administração política e econômica nos 
EUA. 

 
71) Gab: 

a) Com o objetivo de promover a retomada do 
consumo e da produção através do aumento do 
índice de emprego, o presidente Franklin D. 
Roosevelt lançou a política intervencionista do New 
Deal, fundada em maciços investimentos estatais. 
Tal política incluía: grandes obras de engenharia 
civil, crédito à indústria e à agricultura, 
regulamentação financeira, protecionismo e 
medidas sociais de caráter assistencialista lançando 
as bases do Welfare State (Estado de bem-estar 
social). Tal política foi em grande parte financiada 
através do emissionismo. 

b) A crise foi provocada pela elevada especulação 
financeira, desregulamentação neoliberal, práticas 
bancárias de alto risco, oferta irreal de crédito em 
larga escala. Seu estopim ocorreu com o colapso do 
mercado de imóveis dos Estados Unidos. 
A crise se manifestou quando da quebra de bancos 
e instituições financeiras e da queda significativa 
das principais bolsas do mundo, que resultaram em 
desemprego, falências e retração econômica. 

 
72) Gab:  

a) O candidato deverá responder que a ilustração 
informa que na crise de 1929 os principais 
prejudicados foram os próprios empresários, ao 
passo que na crise de 2008, para dela escapar, 
recorreram à demissão em massa, prejudicando os 
trabalhadores. 

b) SEMELHANÇA: 
Entre os vários pontos em comum o candidato 
poderá destacar que: ambas as crises originaram-se 
nos Estados Unidos e se espalharam 
posteriormente para o restante do mundo. Ambas 
foram resolvidas a partir da intervenção do Estado 
sobre a economia. Ambas derivaram também da 
especulação financeira. 
DIFERENÇA: 
Entre as inúmeras diferenças podem ser 
destacadas: a crise de 1929 teve maior impacto 
sobre as economias do que a de 2008. A crise de 
1929 foi uma crise derivada da superprodução e do 
subconsumo e a de 2008 derivou de uma crise do 

sistema de financiamento imobiliário. A de 1929 
ocorreu no contexto do entre - guerras, no âmbito 
do Liberalismo. Já a de 2008 ocorreu em período 
mais pacífico e no contexto do Neoliberalismo. 

 
73) Gab: D 
 
74) Gab:  

a) A Grande Depressão, iniciada a partir da quebra da 
Bolsa de Nova York em 1929, foi provocada pelo 
excesso de produção industrial, pela elevada 
especulação financeira e pelo não-
intervencionismo (liberalismo). Caracterizada por 
desemprego, falências e deflação (sobretudo nos 
Estados Unidos), a crise foi superada pela adoção 
do keynesianismo. Tal política econômica fundou-
se na intervenção do Estado na economia, tanto 
como regulador, quanto como agente econômico. 

b) A partir da primeira crise do petróleo em 1973, as 
economias capitalistas avançadas passaram a 
apresentar dificuldades, como elevada inflação, 
desaceleração econômica e falência do Estado. O 
retorno a certas práticas liberais, girando em torno 
da diminuição do papel do Estado na economia, foi 
visto como uma forma de dinamizar a economia, 
ainda que ao custo da desmontagem do bem-estar 
social e do aumento das desigualdades sociais. 

 
75) Gab: D 
 
76) Gab: C 
 
77) Gab: B 
 
78) Gab: D 
 
79) Gab: C 
 
80) Gab:  

Dois dos fatores: 

 especulação financeira 

 superprodução agrícola 

 superprodução industrial 

 desaceleração do consumo 

 quebra da Bolsa de Nova York 

 reaquecimento das economias europeias 
A crise econômica e financeira, iniciada com a falência 
de empreendimentos agrícolas e industriais 
dependentes de capitais norte-americanos, 
repatriados em função da quebra da Bolsa de Nova 
York. 

 
81) Gab: C 
 
82) Gab: 

a) Na década de 20 do século passado, o continente 
americano passou por um surto de crescimento 
econômico. No Brasil, a industrialização acelerou-
se, financiada pela cafeicultura. Entretanto, 
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enquanto nos Estados Unidos, que então 
mantinham uma posição hegemônica frente às 
demais economias ocidentais, a especulação 
crescia, aumentando-se artificialmente as ações 
das grandes empresas, os salários deterioravam-
se, aumentando os ganhos dos empresários. A 
quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, pode 
ser considerada como a culminância de uma crise 
gestada pelo exarcebamento do capitalismo, com 
forte repercussão nas sociedades ocidentais. 

b) Entre os efeitos da crise de 1929, podem ser 
citados: a queda significativa na exportação de 
café; o desemprego no campo e a aceleração do 
êxodo rural; a interrupção do fluxo de capital 
estrangeiro para o Brasil; a queima dos estoques 
de café em São Paulo. 

 
83) Gab:  

a) No transcorrer do século XX, a economia 
capitalista foi ampliando a interdependência 
entre os países. Os Estados Unidos ocupavam 
lugar central na importação de matérias-primas e 
manufaturados, além de serem grandes 
exportadores de mercadorias e capitais. A 
interrupção dos fluxos de importação e 
exportação alimentou uma recessão econômica 
em nível mundial. 

b) O New Deal, formulado numa atmosfera 
keynesiana, representou uma ampliação da 
presença do Estado na economia. Dentre as 
medidas adotadas, podemos ressaltar: 
— fundos de assistência aos desempregados; 
— empréstimos aos agricultores; 
— realização de obras públicas. 

 
84) Gab: D 
 
85) Gab: A 
 
86) Gab: C 
 
87) Gab: B 
 
88) Gab: D 
 
89) Gab: 

a) Após vencer as eleições F.D. Roosevelt, com apoio 
do congresso americano, criou e aprovou uma 
série de leis que foram nomeadas de New Deal 
("Novo Acordo"). Estas leis forneceriam ajuda 
social às famílias e pessoas que necessitassem, 
forneceriam empregos através de parcerias entre 
o governo, empresas e os consumidores. Diversas 
agências governamentais foram criadas para 
administrar os programas de ajuda social. A mais 
importante delas foi a Federal Agency Relief 
Administration, criada em 1933, que seria 
responsável pelo fornecimento de fundos aos 
governos estatais, para que estes empregassem 

tais fundos em programas de ajuda social. Outros 
órgãos governamentais similares foram criados 
com o intuito de administrar e/ou empregar 
trabalhadores na construção de obras públicas. 
Outros órgãos foram criados com o intuito de 
organizar programas de recuperação, como a 
Agricultural Adjustment Administration, com o 
intuito de regular a produção de produtos 
agropecuários em uma dada fazenda. Outro órgão 
similar, o National Recovery Administration, 
criada em 1933, passou a reforçar leis 
antimonopólio, estabeleceu salários mínimos e 
limites na carga horária de trabalho. 

b) Um dos aspectos mais relevantes da crise foi a 
queda dos preços agrícolas. Para países como o 
Brasil, cuja pauta de exportações nesse momento 
era dominada pela produção de café, a baixa nos 
preços e a perda de liquidez do mercado 
internacional atingiu profundamente a estrutura 
econômica do país. 

 
90) Gab: B 
 
91) Gab: C 
 
92) Gab: E 
 
93) Gab: D 
 
94) Gab: B 
 
95) Gab: D 
 
96) Gab: C 
 
97) Gab: 

a) A crise de 1929 foi resultado de uma série de 
fatores, mas espera-se que o candidato possa 
identificar na expansão econômica após a 
primeira Guerra, e no American Way of Life, a 
origem do processo de superprodução que 
assolou a economia capitalista ao longo da década 
de 1920. Sem grandes políticas de regulação da 
economia internacional, em um momento de 
profunda convicção liberal, as economias 
nacionais não conseguiram manter os padrões de 
consumo necessários para o contínuo 
crescimento da atividade econômica, levando à 
perda de valor de centenas de empresas, 
resultado tanto da especulação financeira quanto 
do esgotamento das possibilidades de consumo 
naquele momento, chegando, por fim, ao auge da 
derrocada com o crack, em 29 de outubro de 
1929.  

b) A década de 1930 foi um período de especial crise 
econômica em todo o mundo. No caso da 
Alemanha, ainda limitada pelas condições 
estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, e que já 
vinha enfrentando problemas de hiperinflação ao 
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longo da década de 1920, a situação só se agravou 
após a crise de 1929, com milhares de 
desempregados, decadência industrial e 
persistência do processo inflacionário que corroía 
salários e contas públicas. Espera-se, portanto, 
que o candidato compreenda que esse momento 
de especial fragilidade social favoreceu os 
partidos que tinham um discurso mais violento 
contra as nações inimigas, que supostamente, de 
acordo com a paranoia política dominante, 
contribuíam para esmagar a Alemanha. Neste 
sentido, o Nazismo aproveitou a onda de 
insatisfação generalizada para alcançar maior 
projeção política e chegar, usando métodos que 
mesclavam tanto a violência física quanto 
discursiva, à posição de principal força do 
Parlamento Alemão.  

 
98) Gab: D 
 
99) Gab: E 
 
100) Gab: B 
 
101) Gab: A 
 
102) Gab: B 
 
103) Gab: D 
 
104) Gab: B 
 
105) Gab: A 
 
106) Gab: D 
 
107) Gab: D  
 
108) Gab: 

a) A linha de produção industrial na década de 1920, 
em meio ao desenvolvimento da economia norte- 
-americana após a Primeira Guerra Mundial, 
apresenta um crescimento importante, apesar de 
alguns declínios momentâneos. Na mesma época, 
a taxa de desemprego, apesar de algumas 
oscilações, manteve-se baixa. 
Após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 
ocorre uma queda na produção industrial e um 
aumento significativo no número de 
desempregados. No transcorrer da década de 
1930, em meio ao New Deal, ocorreu um aumento 
da produção industrial e uma queda do 
desemprego. 

b) É possível apontar como motivos da crise de 1929: 
a política econômica liberal, de pouca intervenção 
estatal no mercado, e a especulação financeira; o 
aumento de crédito e uma ampliação da produção 
que não foi acompanhada pela capacidade de 
consumo norte-americano. 

 
109) Gab:  

A comparação sugerida pode se dar com base no 
estabelecimento de semelhanças e diferenças entre as 
duas situações de crise. No plano das semelhanças, é 
óbvio o caráter internacional das duas crises apontadas, 
cujo epicentro localiza-se nas bolsas de valores. Entre as 
diferenças é preciso ressaltar que, em 1929, a queda da 
bolsa estava associada a uma crise de superprodução, 
enquanto no caso de Hong Kong está associada a uma 
crise especulativa. Na verdade, está em jogo um modelo 
de crescimento econômico artificial nos países 
emergentes, ancorado na supervalorização da própria 
moeda. Isso propicia a formação do que certos analistas 
chamam de “bolhas especulativas”, que não resistem ao 
caráter volátil dos investimentos estrangeiros, voltados 
mais para a especulação do que para a produção. 
Instala-se então uma espécie de “eminência da crise”, 
que pode ser desencadeada diante do menor sintoma 
de rompimento do frágil equilíbrio desses países. 

 
110) Gab:  

A crise de 1929 deve ser caracterizada como uma crise 
de superprodução. Esse fenômeno, a superprodução, 
foi uma decorrência do fim da Primeira Guerra, quando 
a produção norte-americana alcançou cifras invejáveis 
diante de uma Europa em ruínas. Mas, a reconstrução 
européia revitaliza o nível de produção econômica num 
momento em que não existia um controle mais efetivo 
do mercado internacional. Mesmo quando a crise de 
superprodução já se anunciava, os especuladores 
realizavam negócios astronômicos e poucos se davam 
conta do problema iminente. Com o crash de 1929, 
ruiu esse “edifício de papel”, que alcançava uma 
dimensão mundial. Os efeitos políticos sobre a 
derrocada do ideário liberal e a ascensão do 
nazifascismo e do ideário totalitário. No Brasil, a crise 
atingiu sobretudo a economia cafeeira e contribuiu 
para a queda do governo de Washington Luís. 

 
111) Gab: B 
 
112) Gab: D 
 
113) Gab: A 
 
114) Gab: A 
 
  
 


