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ESTADOS UNIDOS 2ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 

 
Semana 31 – 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. 

 

ROSS€. Nem fim do mundo nem mundo novo Folha de São Paul, 1. 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.  
 
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 1 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) 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 pais sobre o sistema 
monetário. 

 
02. 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 “a 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. 
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03. A chamada “política do Big Stick”, desenvolvida pelo presidente norte-americano Theodore Roosevelt, 
manifestou-se por meio  
a) do respeito ao princípio da autonomia e da independência dos povos nativos do continente 

americano.  
b) dos estímulos financeiros à recuperação econômica dos países latino-americanos, após a 

depressão econômica de 1929.  
c) das contínuas intervenções diretas e indiretas em assuntos internos dos países latino-americanos.  
d) da elevação das taxas alfandegárias na entrada de mercadorias europeias nos Estados Unidos, 

após a crise de 1929.  
e) da repressão às manifestações por direitos civis nos Estados Unidos da década de 1960. 

 
04. A expansão territorial dos Estados Unidos, no século XIX, foi o resultado da compra da Luisiana 

francesa pelo governo central, da anexação de territórios mexicanos, da distribuição de pequenos lotes 
de terra para colonos pioneiros, da expansão das redes de estradas de ferro, assim como da anexação 
de terras indígenas. Esse processo expansionista foi ideologicamente justificado pela doutrina do 
Destino Manifesto, segundo a qual  
a) o direito pertence aos povos mais democráticos e laboriosos.  
b) o mundo deve ser transformado para o engrandeci- mento da humanidade.  
c) o povo americano deve garantir a sobrevivência econômica das sociedades pagãs. 
d) as terras pertencem aos seus descobridores e primeiros ocupantes. 
e) a nação deve conquistar o continente que a Providência lhe reservou. 

 


