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ESTADOS UNIDOS  2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO REZENDE 

 
Semana 23 – Atividades 

 
A partir do texto abaixo, responda às questões que seguem. 
 

Todos os olhos sobre o mercado 
 

Obama lança maior pacote desde a Grande Depressão para regular setor financeiro. O presidente dos 
EUA, Barack Obama, anunciou ontem um ambicioso projeto de reforma no sistema regulatório do mercado 
financeiro americano, disposto a evitar uma reprise da crise econômica que empurrou o país para a 
recessão e que é responsável por mais de seis milhões de demissões desde meados do ano passado. 
Admitindo que os problemas atuais têm sua origem num sistema financeiro que se expõe demais ao risco 
e cuja supervisão se dilui entre mais de dez agências regulatórias que não conversam entre si, Obama 
anunciou seu pacote de reforma, considerado pelos analistas como o maior desde a Grande Depressão 
dos anos 30. O plano prevê cooperação internacional entre autoridades reguladoras para controlar paraísos 
fiscais e proteção ao consumidor de produtos financeiros. 

(O Globo, 18/06/2009, p.19). 
 
01. INDIQUE uma diferença e uma semelhança entre a crise econômica que afeta atualmente os EUA e 

aquela que ocorreu na década de 1930 (Grande Depressão). 
 
02. A crise econômica de 1929, por sua profundidade e extensão, atingiu todo o mundo ligado ao 

capitalismo. Quais foram os efeitos dessa crise no Brasil, sob os aspectos econômico e político? 
 
03. "NOVA YORK, 29 (U.P.) - Os diretores de meia dúzia das maiores instituições financeiras desta cidade, 

com recursos que somam aproximadamente sete bilhões de dólares, reuniram-se às primeiras horas 
da noite de ontem (... ) para discutir a situação da Bolsa, em face das últimas baixas das cotações 
dos títulos. Foi noticiado, que nessa reunião foi deliberado prepararem-se planos de mobilização de 
toda a potencialidade financeira daquelas instituições, a fim de evitar novos desastres. (...) A Bolsa 
de Títulos abriu com uma baixa de proporções sem precedentes. (...) 

 

BERLIM, 29 (A.B.) - A crise verificada nas praças de Nova York e Amsterdam causou nova inquietação na Bolsa de 
Berlim." "Folha da Manhã". São Paulo, 30 de outubro de 1929. 

 
Explique as razões da internacionalização da crise de 29. 

 
04. 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. 
Qual a diferença entre o liberalismo econômico clássico e as ações praticadas pelo New Deal? 


