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Exercícios de Crise de 1929, Crise da República
Velha e Revolução de 1930
1. 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.

2. 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 europeia 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.

3. (Unirio) A grave crise econômico-financeira que atingiu o mundo capitalista, na década de 30,
tem suas origens nos Estados Unidos. A primeira medida governamental que procurou,
internamente, solucionar essa crise foi o "New Deal", adotado por Roosevelt, em 1933. Uma das
medidas principais desse programa foi o(a):
a) encerramento dos investimentos governamentais em obras de infraestrutura.
b) fim do planejamento e da intervenção do Estado na economia.
c) imediata suspensão da emissão monetária.
d) política de estímulo à criação de novos empregos.
e) redução dos incentivos à produção agrícola.

4. As causas da crise de 1929 foram:
a) aumento das taxas de juros, explosão de consumo, quebra da produção agrícola e
nacionalização de empresas.
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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.

5. O New Deal, foi o plano de recuperação econômica dos Estados Unidos, adotado pelo
presidente Roosevelt e teve como principais medidas, EXCETO:
a) a estatização dos bancos, das grandes indústrias e das grandes propriedades rurais.
b) o tabelamento de preços de produtos industriais e agrícolas.
c) criação de várias obras públicas para geração de empregos.
d) elevação de salários, diminuição da jornada de trabalho e fixação de salários mínimos.
e) concessão de empréstimos a fazendeiros e industriais.

6. 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 adotada 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.

7. (Enem) A figura de Getúlio Vargas, como personagem histórica, é bastante polêmica, devido à
complexidade e à magnitude de suas ações como presidente do Brasil durante um longo período
de quinze anos (1930-1945). Foram anos de grandes e importantes mudanças para o país e para
o mundo. Pode-se perceber o destaque dado a Getúlio Vargas pelo simples fato de este período
ser conhecido no Brasil como a "Era Vargas". Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável
por todos. Se muitos o consideram como um fervoroso nacionalista, um progressista ativo e o "Pai
dos Pobres", existem outros tantos que o definem como ditador oportunista, um intervencionista e
amigo das elites. Considerando as colocações apresentadas, responda à questão seguinte,
assinalando a alternativa correta: Provavelmente você percebeu que as duas opiniões sobre
Vargas são opostas, defendendo valores praticamente antagônicos. As diferentes interpretações
do papel de uma personalidade histórica podem ser explicadas, conforme uma das opções a
seguir. Assinale-a.
a) Um dos grupos está totalmente errado, uma vez que a permanência no poder depende de
ideias coerentes e de uma política contínua.
b) O grupo que acusa Vargas de ser ditador está totalmente errado. Ele nunca teve uma
orientação ideológica favorável aos regimes politicamente fechados e só tomou medidas duras
forçado pelas circunstâncias.
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c) Os dois grupos estão certos. Cada um mostra Vargas da forma que serve melhor aos seus
interesses, pois ele foi um governante apático e fraco - um verdadeiro marionete nas mãos das
elites da época.
d) O grupo que defende Vargas como um autêntico nacionalista está totalmente enganado.
Poucas medidas nacionalizantes foram tomadas para iludir os brasileiros, devido à política
populista do varguismo, e ele fazia tudo para agradar aos grupos estrangeiros.
e) Os dois grupos estão errados, por assumirem características parciais, e às vezes
conjunturais, como sendo posturas definitivas e absolutas.

8. (Enem) São Paulo, 18 de agosto de 1929. Carlos [Drummond de Andrade], Achei graça e gozei
com o seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas - João Pessoa. É. Mas veja como
estamos... trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que
deveria ser de você. (...). Eu... eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura Getúlio
Vargas, que antes desejara tanto. Mas pra mim, presentemente, essa candidatura (única
aceitável, está claro) fica manchada por essas pazes fragílimas de governistas mineiros, gaúchos,
paraibanos (...), com democráticos paulistas (que pararam de atacar o Bernardes) e
oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a
existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas.
Repito: única aceitável.
Mário [de Andrade] Renato Lemos. "Bem traçadas linhas: a história do Brasil em cartas pessoais".
Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004, p. 305.
Acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira República, a carta do paulista Mário de
Andrade ao mineiro Carlos Drummond de Andrade revela
a) a simpatia de Drummond pela candidatura Vargas e o desencanto de Mário de Andrade
com as composições políticas sustentadas por Vargas.
b) a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao gaúcho Getúlio Vargas, que se aliou à
oligarquia cafeeira de São Paulo.
c) a concordância entre Mário de Andrade e Drummond quanto ao caráter inovador de Vargas,
que fez uma ampla aliança para derrotar a oligarquia mineira.
d) a discordância entre Mário de Andrade e Drummond sobre a importância da aliança entre
Vargas e o paulista Júlio Prestes nas eleições presidenciais.
e) o otimismo de Mário de Andrade em relação a Getúlio Vargas, que se recusara a fazer
alianças políticas para vencer as eleições.

9. (Enem) É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não cite a
afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo
bestializado”. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não
descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o
estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em
1930.
MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática e científica no final do Império. Rio
de Janeiro: FGV, 2007 (adaptado).
O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a Proclamação da
República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os
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defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de
1889, porque esta era uma maneira de Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais
vitoriosas.
a) Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia.
b) Criticar a política educacional adotada durante a República Velha.
c) Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder.
d) Destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação.

10. (Enem) A solução militar da crise política gerada pela sucessão do presidente Washington
Luis em 1929-1930 provoca profunda ruptura institucional no país. Deposto o presidente, o
Governo Provisório (1930-1934) precisa administrar as diferenças entre as correntes políticas
integrantes da composição vitoriosa, herdeira da Aliança Liberal.
LEMOS, R. A revolução constitucionalista de 1932. SILVA, R. M.; CACHAPUZ, P. B.;
LAMARÃO, S. (Org).Getúlio Vargas e seu tempo. Rio de Janeiro: BNDES.
No contexto histórico da crise da Primeira República, verifica-se uma divisão no movimento
tenentista. A atuação dos integrantes do movimento liderados por Juarez Távora, os chamados
"liberais" nos anos 1930deve ser entendida como
a) A aliança com os cafeicultores paulistas em defesa de novas eleições.
b) O retorno aos quartéis diante da desilusão política com a "Revolução de 30".
c) O compromisso político-institucional com o governo provisório de Vargas.
d) A adesão ao socialismo, reforçada pelo exemplo do ex-tenente Luís Carlos Prestes.
e) O apoio ao governo provisório em defesa da descentralização do poder político.
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Gabarito:
1. A
2. C
3. D
4. E
5. A
6. A
7. E
8. A
9. D
10. C
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