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- KEYNESIANISMO.

* INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA.

- OBRAS PÚBLICAS.

* HIDRELÉTRICAS, ESTÁDIOS, ESTRADAS.

* GERAÇÃO DE EMPREGOS.

- LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.

* SEGURO DESEMPREGO.

* SALÁRIO MÍNIMO.

RECUPERAÇÃO DOS EUA

FRANKLIN ROOSEVELT
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(PUC-RS) Inicialmente favorecida pelas condições internacionais do pós-Primeira
Guerra, a economia dos Estados Unidos conheceu um período de forte expansão e
euforia nos anos 1920. Todavia, ao final dessa década, o país seria um dos focos da
crise mundial de 1929 e da Grande Depressão que a seguiu.

Um dos motivos dessa violenta reversão de expectativas foi
a) a perda de mercados devido a descolonização afro-asiática.
b) a política antitruste determinada pela Sociedade das Nações.
c) a falência das principais medidas estabilizadoras do New Deal. 
d) a superprodução nos setores agrícola e industrial dos Estados Unidos.
e) o crescimento da dívida norte-americana em relação as principais potências 
europeias.

EXERCÍCIOS
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EXERCÍCIOS

(Mackenzie) As causas da crise de 1929 foram:

a) aumento das taxas de juros, explosão de consumo, quebra da produção agrícola e
nacionalização de empresas.
b) consolidação do Nazi-Fascismo, aumento do consumo, valorização do mercado
financeiro e aumento das exportações.
c) "crack" da Bolsa de New York, aumento dos preços do petróleo, redução dos salários.
d) intervenção do Estado na economia, contradição entre capacidade de consumo e
produção e concorrência com os produtos asiáticos.
e) superprodução agrícola e industrial, diminuição do consumo, "crack" da Bolsa de
New York e diminuição das exportações.
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EXERCÍCIOS

(Cesgranrio) A adoção do "New Deal", após a crise de 1929, nos Estados Unidos,
identifica-se com:

a) o intervencionismo do Estado na Economia, para controlar o sistema de crédito,
regulamentar os salários e garantir o investidor;
b) a intenção de socializar progressivamente a economia norte-americana através de
mecanismos nitidamente estatizantes;
c) a política de juros baixos adotadas pelos bancos privatizados pelo governo de F. D.
Roosevelt;
d) a recuperação econômica das indústrias falidas (com o "crack" da Bolsa), através da
entrada de capitais estrangeiros;
e) o emprego de mão de obra, subsidiada pelo governo, tanto na indústria como na
agricultura.
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EXERCÍCIOS

(Puccamp) "Para Keynes (...) para criar demanda, as pessoas deveriam obter meios
para gastar. Uma conclusão daí decorrente é que os salários de desemprego não
deveriam ser considerados simplesmente como débito do orçamento, um meio por
intermédio do qual a demanda poderia aumentar e estimular a oferta. Além do
mais, uma demanda reduzida significava que não haveria investimento suficiente
para produzir a quantidade de mercadorias necessárias para assegurar o pleno
emprego. Os governos deveriam, portanto, encorajar mais investimentos, baixando
as taxas de juros (...), bem como criar um extenso programa de obras públicas, que
proporcionaria emprego e geraria uma demanda maior de produtos industriais."
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EXERCÍCIOS

O texto refere-se a uma teoria cujos princípios estiveram presentes

a) no "New Deal", planejamento econômico baseado na intervenção do Estado,
elaborado devido à crise de 1929.
b) na obra MEIN KAMPF, que desenvolveu os fundamentos do nazismo: idéia da
existência da raça ariana.
c) no Plano Marshall, cujo objetivo era recuperar a economia européia através de
maciços investimentos.
d) na criação da Comunidade Econômica Européia, organização que visa o livre comércio
entre os países.
e) no livro O CAPITAL, onde se encontram os princípios básicos que fundamentam o
socialismo marxista.
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- “CRER, OBEDECER, COMBATER”.

- “TUDO NO ESTADO, NADA CONTRA O ESTADO, E NADA FORA DO 
ESTADO”. 

- “MELHOR VIVER UM ANO DE LEÃO QUE CEM ANOS DE CORDEIRO”.

- “QUEM QUER GOVERNAR DEVE APRENDER A DIZER NÃO”.

- “EU SEMPRE ACHEI MAIS FÁCIL CONVENCER UMA GRANDE MASSA DO 
QUE UMA SÓ PESSOA”.

- “UM MINUTO NO CAMPO DE BATALHA VALE POR UMA VIDA INTEIRA DE 
PAZ”.

- “QUEM NÃO ESTÁ PRONTO A MORRER PELA SUA FÉ, NÃO É DIGNO DE 
PROFESSÁ-LA”.
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- ESTADO TOTALITÁRIO.

- AUTORITARISMO.

- MILITARISMO.

- NACIONALISMO.

- PARTIDO ÚNICO.

- IDEOLOGIA DO ESTADO.

- CULTO AO LÍDER.

- ANTICOMUNISTA.

- CORPORATIVISMO.

- ANTI-DEMOCRÁTICO.

- ULTRADIREITISTAS.

- ELIMINAÇÃO DA OPOSIÇÃO.

- EXALTAÇÃO DA VIOLÊNCIA.

- XENOFOBIA.

- ANTIDEMOCRÁTICO.

- POLÍTICA DE MASSAS.

- PROPAGANDA DE MASSA.

- POLÍCIA POLÍTICA/SECRETA.

- ESTADO CONTROLADOR

- ANTIPARLAMENTARISTA.
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- TOTALITARISMO: ESTADO FORTE/DITATORIAL.

- NACIONALISMO (PÁTRIA ACIMA DE TUDO).

- ANTI-LIBERAL, ANTI-COMUNISTA.

- USO DA VIOLÊNCIA + MILITARISMO.

- EXPANSIONISMO = BUSCA DO ESPAÇO VITAL.

- RACISMO + XENOFOBIA + ANTI-SEMITISMO

- PROPAGANDA DE MASSA + CULTO AO LÍDER ( “FÜHRER”)

- PARTIDO ÚNICO (NAZISTA), IDEOLOGIA OFICIAL.

- CONTROLE SOCIAL, PROIBIÇÃO DE GREVES, PERSEGUIÇÕES POLÍTICAS.

- CRÍTICAS AO RACIONALISMO, EDUCAÇÃO PATRIÓTICA.
16
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https://www.youtube.com/watch?v=Iw2uq7UJ47U
A Crise de 1929 e o Nazifascismo
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O Nazismo e o Fascismo surgiram:

a) do coletivismo pregado pelos marxistas.
b) da esperança de conseguir estabilidade na união das "doutrinas liberais" de 
tendências individualistas.
c) com a instituição do parlamentarismo da Itália e na Alemanha, agregando partidos 
populares.
d) com o enfraquecimento da alta burguesia e o apoio do governo às camadas 
lideradas pelos sindicatos e socialistas.
e) do desenvolvimento de partidos nacionalistas, com pregações em favor de um 
Executivo forte, totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da 
desorganização, após a Primeira Guerra Mundial.
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(FAMEMA 2018) Observe a charge sobre o 
Tratado de Versalhes.
A charge estabelece uma relação entre
a) a humilhação da Alemanha após a Primeira
Guerra e a ascensão do nazismo.
b) o grande poderio bélico da Alemanha e suas
conquistas durante a Primeira Guerra.
c) a derrocada da Alemanha nazista e a condenação dos crimes da Segunda Guerra.
d) a paz sem vencedores da Segunda Guerra e o crescimento do partido nazista.
e) o auge do Império Alemão após a Guerra Franco-Prussiana e a crise partidária no
país.

EXERCÍCIOS
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(UNICAMP SP/2017) “Hitler considerava que a propaganda sempre deveria ser popular,
dirigida às massas, desenvolvida de modo a levar em conta um nível de compreensão dos
mais baixos. (…) O essencial da propaganda era atingir o coração das grandes massas,
compreender seu mundo maniqueísta, representar seus sentimentos.”
(Alcir Lenharo, Nazismo: o triunfo da vontade. São Paulo: Ática,1986, p. 47- 48.)

Sobre a propaganda no nazismo, é correto afirmar:
A)a propaganda deveria estimular o ódio das massas contra grupos específicos, como os
judeus, negros, homossexuais e ciganos.
B) o nível elementar da propaganda era contraposto às óperas e desfiles suntuosos que o
regime nazista promovia.
C) a propaganda deveria restringir-se a poucos pontos, como o enaltecimento da
superioridade racial e a defesa da democracia.
D) o cinema e a produção artística foram as áreas que resistiram ao sistema de propaganda
do nazismo na Alemanha do final da década de 1930.

EXERCÍCIOS

21



"Mas, um socialismo, liberado do elemento democrático e cosmopolita, cai 
como uma luva para o nacionalismo". 

Esta frase de Charles Maurras, dirigente da "Action Française", permite 
aproximar o seu pensamento da ideologia:
a) fascista.
b) liberal.
c) socialista.
d) comunista.
e) democrática.

EXERCÍCIOS
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O período entre as duas guerras mundiais (1919-1939) foi marcado por:

a) coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do 
capitalismo monopolista.
b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência 
fraterna entre fascismo e comunismo.
c) estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre os E.U.A. e a 
U.R.S.S. para deter o avanço fascista na Europa.
d) prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da 
guerra fria entre os E.U.A e a U.R.S.S.
e) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica 
entre fascismo e comunismo.

EXERCÍCIOS
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O período de entre guerras (1919-1939) foi caracterizado pelo aparecimento de regimes 
autoritários na Europa. A esse respeito, coloque V ou F

(   ) Esses regimes podem ser entendidos como uma alternativa tanto à ordem liberal 
tradicional quanto ao regime comunista.
(   ) No período em questão, acentuaram-se as dificuldades dos regimes democráticos e 
acentuou-se o fracionamento político, o que dificultava o estabelecimento de maiorias 
parlamentares que pudessem garantir a continuidade administrativa.
(    ) A incapacidade dos regimes de democracia liberal de contornarem a crise econômica dos 
anos 1920/30, também contribuiu para abrir espaços para a expansão dos regimes 
autoritários.
( ) Parte importante no projeto do nazismo de unificação das vontades coletivas foi a ênfase 
na liberdade de expressão e na igualdade entre as raças. 
(    ) A expansão dos regimes autoritários se fez com base num acentuado internacionalismo e 
cosmopolitismo, rejeitando-se qualquer ênfase em temas nacionalistas. 

EXERCÍCIOS
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(UDESC SC/2018) “Depois das eleições (1933), a ditadura nazista dá início a uma autêntica
limpeza da área: sindicatos e partidos são dissolvidos, suas sedes são invadidas,
expropriados seus fundos e empastelados seus jornais. A lei de depuração de 7 de abril dá
início a grande expurgo nas administrações e repartições públicas, eliminando
esquerdistas, judeus e democratas. Os Larger, campos de concentração, começam a
inchar: já são 45 em 1933, com quarenta mil internos, aproximadamente. Goring cria
então a polícia secreta do Estafo (Gestapo), com funções repressivas e preventivas. Em
julho passa a vigorar uma lei de esterilização de doentes hereditários. Em setembro é
criada a Câmara Cultural do Reich, sob o controle de Goebbels. Intelectuais e artistas
perdem sua liberdade de expressão e organização: começa o êxodo para o exterior. (Lenharo,

Alcir. Nazismo: o triunfo da vontade. São Paulo: Ática, 1986, p.29)

EXERCÍCIOS
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Tomando por base o texto de Alcir Lenharo, a respeito da Alemanha sob o governo de
Adolf Hitler, analise as proposições.

( ) A partir de 1933, por meio de medidas de emergência, foi proibido o funcionamento
legal dos partidos de oposição.
( ) O governo de Hitler usou fortemente cinema, rádio e propaganda para a propagação
do ideário nazista.
( ) O exílio foi a opção de muitos intelectuais, artistas, poetas, escritores que perceberam
os perigos do ideário nazista, pautado pela superioridade da chamada raça ariana.
( ) O governo de Hitler foi unânime entre o povo alemão. Prova disso é a inexistência de
quaisquer resistências ou atentados contra sua vida entre 1933 e 1945.

EXERCÍCIOS
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(UNITAU SP/2016) “No nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter à análise
racional. Sob um líder que falava em tom apocalíptico de poder ou destruição mundiais, e
um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva de ódio racial, um dos países
mais cultural e economicamente avançados da Europa planejou a guerra e lançou uma
conflagração mundial que matou mais de 50 milhões de pessoas”. KERSHAW, Ian, 1993, p.3-4, apud HOBSBAWM, Eric. A

era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.113.

Em linhas gerais, podemos caracterizar a ideologia nazista como

a) racista e internacionalista.
b) estadista e anticapitalista.
c) nacionalista e pluripartidarista.
d) marxista e pacifista.
e) nacionalista e anticomunista.

EXERCÍCIOS
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1ª EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA
- ELEIÇÕES LIVRES.
- VOTO DIRETO E SECRETO.
- PLEITOS DISPUTADÍSSIMOS.
- LIBERDADE PARTIDÁRIA.
- MANIFESTAÇÕES DE RUA.
- PERMISSÃO DE GREVES.

POPULISMO
- LIDERANÇAS CARISMÁTICAS.
- PENETRAÇÃO POPULAR.
- POLÍTICAS DE MASSAS.
- ACIMA DOS PARTIDOS.
- VERNIZ NACIONALISTA.
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POLÍTICA EXTERNA
- ALINHAMENTO COM OS EUA.
- ROMPIMENTO COM A URSS.
- ILEGALIDADE DO PCB.
- ABERTURA ECONÔMICA.
- PERSEGUIÇÃO AOS COMUNISTAS.

ASPECTOS ECONÔMICOS
- LIBERALISMO ECONÔMICO.
- IMPORTAÇÕES - DÉFICIT.
- CRÍTICAS DO PTB.
- PLANO SALTE: SAÚDE, ALIMENTOS, 

TRANSPORTE E ENERGIA.
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POLÍTICA EXTERNA
- CHOQUE COM OS EUA.
- NEGAÇÃO: G. COREIA.

ASPECTOS ECONÔMICOS
- NACIONALISMO ECONÔMICO.
- LIMITES: REMESSA DE LUCROS.
- ESTATISMO.
- INTERVENCIONISMO.
- CRIAÇÃO DA PETROBRAS.
- ELETROBRAS.
- AUMENTO SALARIAL: 100%.
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https://www.youtube.com/watch?v=qJcod5omOcY
O SUICÍDIO DE GETÚLIO VARGAS | EDUARDO BUENO

O SUICÍDIO DE GETÚLIO VARGAS | 

EDUARDO BUENO

VÍDEO DE HISTÓRIA
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Em 1954, aconteceu o Atentado da Rua Tonelero, famoso episódio em que
atentaram contra a vida do jornalista Carlos Lacerda. Esse evento, que foi decisivo
para o desfecho do governo de Getúlio Vargas, foi planejado por quem?

a) Auro de Moura
b) Gregório Fortunato
c) Eduardo Gomes
d) Plínio Salgado
e) Luís Carlos Prestes
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(Ufpel) ORAÇÃO GETULISTA
Creio em Getúlio Vargas, todo poderoso, criador das leis trabalhistas. Creio no Brasil e
no seu filho, nosso patrono, o qual foi concebido pela revolução de 30. (...) Creio em seu
retorno ao palácio do Catete, na comunhão dos pensamentos, na sucessão Presidencial.
Amém.
NOTA – Para o bem da nação tire cópias desta oração e envie a seus amigos patriotas.
CARDOSO, Oldimar
O panfleto, ao se referir ao retorno de Vargas ao Palácio do Catete, demonstra ter sido
propaganda da campanha eleitoral de
a) 1930, utilizada pela Aliança Liberal.
b) 1934, após o presidente ter sido deposto pela Revolução Constitucionalista de 1932.
c) 1950, quando o gaúcho foi eleito com um projeto nacionalista.
d) 1937, quando o PTB seguiu as determinações da Constituição “polaca”.
e) 1945, período que instaurou a democratização do país.
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(Fuvest-SP) Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no
Brasil. Esta decisão se explica basicamente:

a) pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra
Fria.
b) pela linha insurrecional dos comunistas que pretendiam iniciar uma
revolução a curto prazo.
c) por ser o Partido Comunista frágil e destituído de expressão social.
d) por ser um acordo partidário firmado pela UDN, o PSD e o PTB.
e) pelo desejo de acalmar as Forças Armadas que ameaçavam interromper o
jogo democrático.
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(PUC-RS) No combate à inflação, o governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) buscou
direcionar os gastos públicos em investimentos nos setores considerados prioritários.
Nasceu, então, o Plano Salte, destinado a investir em saúde, alimentação, transporte e
energia. Mas o desenvolvimento brasileiro, especialmente da indústria, ficou abaixo das
aspirações dos industriais brasileiros. Isso ocorreu em razão:
a) de políticas econômicas que regulavam os preços dos produtos essenciais, para
proteger a indústria nacional.
b) das facilidades à exportação de bens duráveis, promovidas pelas políticas econômicas
do governo.
c) da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos.
d) de políticas econômicas voltadas para a seleção das importações, priorizando os bens
duráveis.
e) da captação de recursos a partir da construção das indústrias de base e da política
econômica nacionalista do governo.
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Retrato do velho
Bota o retrato do velho outra vez
Bota no mesmo lugar
Bota o retrato do velho outra vez
Bota no mesmo lugar
O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar
O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar
Eu já botei o meu
E tu não vais botar
Eu já enfeitei o meu
E tu não vais enfeitar
O sorriso do velhinho faz a gente se animar.

Mário Pinto e Haroldo
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A música acima cantada por Francisco Alves no carnaval de 1951 serviu como forma
de impulsionar a campanha de Getúlio Vargas novamente à presidência da República.
Pela letra é possível perceber que sua forma de governo era caracterizada:

a) pelo monetarismo, que garantia maiores salários aos trabalhadores.
b) pelo democratismo, em decorrência da participação dos trabalhadores nas
decisões.
c) pelo trabalhismo, incentivando os trabalhadores a um aumento de produtividade.
d) pelo totalitarismo, em decorrência da criação de uma figura carismática do
presidente.
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(Ufrgs 2011) Observe a charge ao lado.
Esta charge, inspirada em uma marcha de carnaval
interpretada por Francisco Alves, faz referência
a) à ascensão de Getúlio Vargas ao poder, após o
golpe do Estado Novo.
b) ao término do Estado Novo com a destituição de
Getúlio Vargas.
c) à volta de Getúlio Vargas ao poder, após o
governo de Eurico Dutra.
d) à eleição de Getúlio Vargas como governador do
Rio Grande do Sul, após a redemocratização.
e) à reeleição de Getúlio Vargas como presidente,
após o governo JK.
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