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CRISE DE 1929 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 

 
Semana 29 – Atividades 

 
01. TEXTO I  

 

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.  

 
TEXTO II  

 

Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão 
iniciada em 1929 nos Estados Unidos. 

 
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 1ª Guerra Mundial e a atual crise é 

o resultado dos gastos militares desse pais 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 | Guerra 

e a atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos.  
d) 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 pais sobre o sistema 
monetário. 

 
02. A depressão econômica gerada pela Crise de 1929 teve no presidente americano Franklin Roosevelt 

(1933-1945) um de seus vencedores. New Dealfoi 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 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.  
 
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.  
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03. Após a Primeira Guerra Mundial, na sequência 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  
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 estadunidense. 
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.  
 
04. Em 1933, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt lançou um plano de 

recuperação econômica, intitulado New Deal, a fim de retirar o país da Grande Depressão. O New Deal. 
a) adotou medidas que se fundamentavam nas leis da oferta e da procura e no princípio da livre 

iniciativa.  
b) previu a implantação de fazendas coletivas para estimular o setor primário e elevar os preços dos 

produtos agrícolas.  
c) determinou que o planejamento estatal da economia ocorresse por meio de projetos estratégicos 

e quinquenais.  
d) restringiu os direitos dos trabalhadores com a abolição de sindicatos independentes e a proibição 

das greves.  
e) estabeleceu a intervenção do Estado na economia e investimentos em obras públicas.  

 


