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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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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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EXERCÍCIOS

4. (Fuvest) Da Grande Depressão, ocorrida no mundo capitalista com a crise econômica 
de 1929, resultou: 
a) o desemprego, o reforço do liberalismo e a modernização do setor industrial. 
b) a arte expressionista, um avanço dos movimentos anarquistas e o Nazi-Fascismo. 
c) o intervencionismo estatal, múltiplos problemas sociais e nova corrida 
armamentista. 
d) o surgimento do neoliberalismo, o fim da hegemonia européia e a popularidade das 
correntes culturais existencialistas. 
e) o sucesso dos partidos socialistas ocidentais, o recuo do desemprego e o início de 
uma aproximação com a União Soviética.

9



10



- “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”.

11



12



- 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.
13
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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.
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5. Insistindo na unidade básica do fenômeno conhecido como fascismo e buscando uma 
teoria geral explicativa desse tipo de movimento, o historiador Francisco Carlos Teixeira 
da Silva destaca algumas características básicas, que demonstram a coerência interna dos 
fascismos europeus de um modo geral.

Tais características básicas estão agrupadas corretamente na seguinte alternativa: 
A) Conservadorismo, paganismo e cientificismo. 
B) Irracionalismo, materialismo e individualismo. 
C) Secularização, liberalismo e ateísmo. 
D) Antiliberalismo, antidemocratismo e anti-marxismo. 
E) Individualismo, antissemitismo e reacionarismo.

EXERCÍCIOS
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6. (Espcex (Aman) 2015) Nos primeiros anos da década de 1930, o mundo assistiu a 
uma grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-
la o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas que 
ficou conhecido como New Deal. 
Esse programa
a) diminuiu a intervenção do Estado na economia.
b) aumentou a intervenção do Estado na economia.
c) retirou a presença do Estado da economia.
d) tornou a economia americana mais liberal.
e) Defendia o liberalismo econômico e não intervenção do estado.

EXERCÍCIOS
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7. (Fgvrj 2012) O período entre as duas grandes guerras mundiais, de 1918 a 1939, 
caracterizou-se por uma intensa polarização ideológica e política. Assinale a 
alternativa que apresenta somente elementos vinculados a esse período:

a) New Deal; Globalização; Guerra do Vietnã.
b) Guerra do Vietnã; Revolução Cubana; Muro de Berlim.
c) Quebra da Bolsa de Nova York; Crise econômica mundial; Nazifascismo.
d) Nazifascismo; New Deal; Crise dos Mísseis.
e) Doutrina Truman; República de Weimar; Revolução Sandinista.

EXERCÍCIOS
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8. (Unesp 2012) Nas primeiras sequências de O triunfo da vontade [filme alemão de 1935],
Hitler chega de avião como um esperado Messias. O bimotor plaina sobre as nuvens que se
abrem à medida que ele desce sobre a cidade. A propósito dessa cena, a cineasta escreveria:
“O sol desapareceu atrás das nuvens. Mas quando o Führer chega, os raios de sol cortam o
céu, o céu hitleriano”. (Alcir Lenharo. Nazismo, o triunfo da vontade, 1986.)
O texto mostra algumas características centrais do nazismo:
a) o desprezo pelas manifestações de massa e a defesa de princípios religiosos do
catolicismo.
b) a glorificação das principais lideranças políticas e a depreciação da natureza.
c) o uso intenso do cinema como propaganda política e o culto da figura do líder.
d) a valorização dos espaços urbanos e o estímulo à migração dos camponeses para as
cidades.
e) o apreço pelas conquistas tecnológicas e a identificação do líder como um homem
comum.

EXERCÍCIOS
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9. (Ufu 2011) Sobre as características da propaganda nazista, assinale a alternativa
correta.
a) A ascensão de Hitler se deu pela natureza científica de suas afirmações, sendo a
propaganda e o terror utilizados apenas quando se tratava da oposição política.
b) A propaganda utiliza fundamentos dissociados da cultura e das disposições sociais
da população, por esta razão usa de insinuações indiretas, veladas.
c) O terror e a propaganda tiveram semelhante grau de importância no
estabelecimento da ideologia nazista, ao mostrar à população os benefícios de quem
a ela aderisse e o horror destinado aos inimigos.
d) A ameaça, a efetiva violência, o uso político da ciência e a propaganda alinhada
aos princípios culturais de um povo nunca foram usados como estratégia de
doutrinação das massas

EXERCÍCIOS
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10. (Unifesp 2009) "Nós queremos, um dia, não mais ver classes nem castas; portanto
comecem já a erradicar isso em vocês mesmos. Nós queremos, um dia, ver no Reich uma só
peça, e vocês devem já se educar nesse sentido. Nós queremos que esse povo seja, um dia,
obediente, e vocês devem treinar essa obediência. Nós queremos que esse povo seja, um dia,
pacífico, mas valoroso, e vocês devem ser pacíficos."
(Adolf Hitler, no Congresso Nazista de Nüremberg, 1933. In: "O triunfo da vontade", filme de Leni Riefenstahl, 1935.)

O trecho identifica algumas das características do projeto nazista, que governou a Alemanha
entre 1933 e 1945. Entre elas, a:
a) Defesa da adoção do comunismo, expressa na ideia de supressão de classes.
b) Recusa do uso da violência, expressa na ideia de povo pacífico.
c) Submissão total da sociedade ao Estado, expressa na ideia de obediência.
d) Ampliação do acesso ao ensino básico, expressa na ideia de autoeducação.
e) Eliminação das divisões nacionais, expressa na ideia de Reich (Império).

EXERCÍCIOS
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11. (Enem 2009) A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos 
que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana.
Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a
primeira metade do século XX estão

a) a crise do capitalismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo.
b) o enfraquecimento do império britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear.
c) o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana.
d) a corrida armamentista, o terceiro-mundismo e o expansionismo soviético.
e) a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha.

EXERCÍCIOS
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12. 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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13. (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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14. 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

EXERCÍCIOS
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