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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

5



1. (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
2. (Fuvest) "A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgo, o 
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 à 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.
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EXERCÍCIOS

3. (Cesgranrio) 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 foi 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.
e) A reconversão foi caracterizada pela expansão da industrialização, em escala mundial,
principalmente em economias periféricas.
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