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01. O capitalismo no pós-Primeira Guerra Mundial viu a ruína militar e industrial da Alemanha com o Tratado de Versalhes, estagnação 

econômica na Europa. O que propiciou a elevação produtiva fabril norte-americana, que foi incentivada, também, pelos 

investimentos oriundos da bolsa de valores de Nova Iorque. Após o reaquecimento da economia europeia, os Estados Unidos 

entraram numa superprodução ocasionando o “crack” da bolsa e a internacionalização das falências empresariais. O presidente 

norte-americano Franklin Delano Roosevelt entendeu que a crise deveria ser resolvida, isolando o liberalismo e implantando um 

Estado intervencionista, segundo o economista Keynes, a economia manteria a propriedade privada, mas teria uma preocupação 

com o social e buscaria nivelar produção e consumo.

 Resposta: C

02. O capitalismo liberal caracteriza-se pelas crises cíclicas, pois o parque industrial não sofre intervenção do Estado e tende a aumentar 

a produção, acreditando que a mercadoria seria vendida sem difi culdades numa espiral de lucros permanente. Entretanto, em 

certos momentos a produção fi ca maior que a capacidade do mercado em assimilá-lo, gerando prejuízos à burguesia que deixou 

de vender suas mercadorias e a consequente falência de suas indústrias. A depressão provoca o desemprego em larga escala, 

provocando o aumento da taxa de miséria.

 Resposta: D

03. O “crack” da bolsa de valores de Nova Iorque mostrou ao mundo a instabilidade da economia liberal ao permitir o surgimento 

da superprodução, principalmente, industrial, o que gerou a depressão e a disseminação da miséria, em grau maior, entre o 

proletariado. No intuito de retirar os Estados Unidos o mais rápido possível da crise, o governo de Franklin Delano Roosevelt 

aproximou-se das ideias do economista Keynes e implantou o New Deal, onde o Estado teria seu poder aumentado na busca 

de regular oferta e procura, além de mecanismos que gerassem empregos e um maior apelo para com as aspirações proletárias. 

Essa atitude intervencionista prejudicou a rica e poderosa elite que usava a liberdade econômica para concentrar cada vez mais 

lucros entre seus monopólios empresariais. 

 Resposta: E

04. Essa é uma questão clássica que aborda a crise de 29 e o New Deal.  Com a desorganização econômica gerada pelo liberalismo 

e a especulação de ações na bolsa de valores de Nova Iorque, a economia penetrou na superprodução gerando a um novo 

abalo próprio das crises cíclicas do capitalismo que se espalhou entre os países capitalistas, já que, exceto a socialista URSS, 

negociavam seus gigantescos estoques na bolsa de valores e com o “crash”, as economias entraram em bancarrota. No intuito 

de encontrar uma solução, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt inseriu no seu governo as ideias capitalistas 

“revolucionárias” de John Keynes que acreditava na desvalorização do liberalismo e no fortalecimento do Estado que interviria 

na economia buscando equilibrar oferta e procura para se evitar novas crises de superprodução, como também buscou proteger 

as camadas populares do abismo do desemprego e da miséria estrutural.

 Resposta: A

05. O capitalismo clássico se caracteriza pelo liberalismo onde não existe o intervencionismo estatal na economia, que tem suas 

relações baseadas na lei da oferta e da procura. Entretanto, essa liberdade econômica com um Estado pequeno, numa realidade 

propícia, provoca um efetivo crescimento das forças produtivas industriais ou rurais levando a um extraordinário lucro, ocorre 

que esses crescimentos liberais compõem um quadro de crises cíclicas do capitalismo que se estrutura na superprodução como 

a de 1929 que se internacionalizou rapidamente. Essas crises de depressão econômica são profundas e levam os trabalhadores 

a um grau de miséria alarmante com desemprego estrutural atrelado a uma queda absurda do salário. Para acelerar a solução 

desses graves problemas, muitos economistas capitalistas passam a acreditar que a solução é o aumento do poder do Estado 

que interviria na economia buscando equilibrar oferta e procura através de drásticas medidas governamentais que podem ser 

vistas com o New Deal implantado na presidência de Franklin Delano Roosevelt.

 Resposta: C
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06. Com a constatação, por parte do economista Keynes, de que o capitalismo liberal é recheado de crises cíclicas, muitos estudiosos 
passaram a criticar a liberdade econômica e passaram a propor a intervenção estatal na economia buscando regular a produção 
industrial e agrária ao mercado consumidor, no intuito de evitar a superprodução e a consequente depressão. O “crack” da 
bolsa de valores de Nova Iorque atingiu os países capitalistas e não a URSS, pois o socialismo stalinista se guiava pelos planos 
quinquenais, não pelo mercado. No Brasil, a crise se fez sentir pela profunda queda da exportação de café, que era o principal 
produto da República Velha.

 Resposta: B

07. Na década de 30, o governo norte-americano de Roosevelt acreditou que o capitalismo seria revitalizado com a intervenção do 
Estado na economia ao buscar harmonizar a oferta industrial com a procura (mercado consumidor) para evitar a superprodução 
e a depressão econômica; esse pensamento econômico era defendido pela teoria de Keynes e o programa político foi chamado 
de New Deal. Já no início do século XXI, o pensamento econômico dominante é o que se inspira em alguns princípios da tese do 
capitalismo clássico de Adam Smith, onde o Estado diminuiria a sua intervenção na economia acreditando que a livre concorrência 
destruiria a gordura econômica e a defi ciência administrativa, além da corrupção.

 Resposta: B

08. O presidente Roosevelt criou a lei seca no intuito de diminuir o consumo de álcool que estava exageradp devido à depressão 
econômica, já que o desemprego e os baixos salários levavam grande parte da população trabalhadora ao alcoolismo. Roosevelt 
acreditava que a proibição diminuiria o consumo de bebida alcoólica, o que não ocorreu, pois a máfi a, principalmente, Al Capone 
em Chicago, passou a contrabandear bebida em larga escala. O submundo fi cou enriquecido, elevando a corrupção e o crime 
organizado

 Resposta: C

09. O núcleo da causa que gerou a quebra da Bolsa de Valores foi a superprodução no capitalismo liberal. Essa crise passou 
a ser efetivamente atacada quando o presidente Franklin Delano Roosevelt, inspirado na teoria econômica Keynesiana, 
criou o New Deal e passou a intervir na economia para que o Estado criasse obras públicas no intuito de gerar empregos. 
O Estado também buscaria criar medidas para igualar oferta e procura numa clara crítica à liberdade econômica liberal.

 Resposta: A

10. A queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 29, mostrou que o liberalismo, por possuir liberdade econômica, se caracteriza 
por crises cíclicas. Na tentativa de evitá-las, o economista John Keynes propôs que os meios de produção capitalistas crescessem 
controlados pelo Estado que interferiria na economia para manter a oferta semelhante à procura, com esse equilíbrio as 
propriedades privadas não gerariam a superprodução e teriam o crescimento estável, assegurado e consolidado. Com esse intuito, 
o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt implantou o New Deal onde o governo buscou diminuir ou aumentar a 
produção onde fosse necessário, aumentando a velocidade das empresas de saírem da crise, como, também, criou instrumentos 
para retirar a população humilde do alto grau de miséria, como a geração de empregos.

 Resposta: B
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