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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO
ORIENTAÇÕES: REALIZE O TRABALHO ESCRITO À MÃO EM LETRAS LEGÍVEIS.
1. (Unicamp 2015) Observe o gráfico e responda às questões.

a) Qual a relação existente entre as duas linhas apresentadas no gráfico?
b) Apresente dois motivos para a crise financeira de 1929.
2. (Uerj 2014) A liberdade política é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada um tem
sobre a sua segurança; e para que se tenha esta liberdade é preciso que o governo seja tal que um cidadão
não possa temer outro cidadão. Quando o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe
liberdade. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do
executivo.
Montesquieu. O espírito das leis, 1748.
O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, a insignificância do
presidente e a prática do referendo não respondem nem ao caráter, nem à missão que o Estado alemão
deve cumprir tanto no presente como no futuro próximo.
Jornal Kölnishe Zeitung, 04/08/1919. Adaptado de REIS FILHO, Daniel Aarão (org.). História do século XX.
Volume 2. Rio de Janeiro: Record, 2002.
Os trechos apresentam aspectos do pensamento político em duas épocas distintas: o liberalismo proposto
por Montesquieu no século XVIII e a crise do liberalismo na crítica de um jornal alemão na recémestabelecida República de Weimar.
Identifique um dos princípios liberais expresso no texto de Montesquieu e a opinião no texto do jornal
alemão que contradiz esse princípio. Apresente, também, um fator que explique a crise do liberalismo no
período entre as duas grandes guerras.
3. (Pucrj 2013) “O que aconteceu, como muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, era que,
com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma
fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em
rápido crescimento do sistema industrial [...] o resultado foi superprodução e especulação. Isso por sua vez
provocou o colapso [do sistema econômico mundial]”
(HOBSBAWM, E. A era dos extremos)
O trecho acima se refere à crise econômica ocorrida em 1929. Considerando a avaliação apresentada, faça o
que se pede.
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a) Caracterize duas medidas tomadas pelo governo americano no combate à crise.
b) Explique como a crise mundial afetou a economia brasileira.
4. (Ufrj 2005) "Tomei consciência pela primeira vez do problema do desemprego em 1928 [...] Lembro-me
do choque, do espanto que senti quando pela primeira vez me misturei com vagabundos e mendigos, ao
descobrir que uma boa parte, talvez uma quarta parte dessa gente [...] eram mineiros e colhedores de
algodão, jovens e honestos, contemplando seu destino com aquele assombro estúpido de uma animal que
caiu numa armadilha. Simplesmente não conseguiam entender que acontecia com eles.Tinham sido criados
para trabalhar, e - vejam! - era como se nunca mais fossem ter a oportunidade de voltar ao trabalho.
Nessas circunstâncias, era inevitável, no início, que fossem perseguidos por um sentimento de degradação
pessoal. Tal era a atitude para com o desemprego naquele tempo: era um desastre que acontecia a você
como indivíduo e a culpa era sempre sua."
Fonte: Orwell, George. "O Caminho para Wigan Pier", in: "História do século XX". São Paulo, Abril Cultural, 1974, vol. 6, p. 1351.

O relato do escritor George Orwell nos dá conta do ambiente de crise em que viveu a sociedade norteamericana no final da década de 20, especialmente a partir de 1929.
a) Comente um problema que a economia norte-americana enfrentou ao longo da década de 1920 e que
colaborou para a crise de 1929.
b) Identifique duas medidas do New Deal, programa adotado pelo governo Roosevelt, que procuravam
atenuar os efeitos da crise para os trabalhadores.
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