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Simulado sobre Período Entre-Guerras; Crise de 
1929 e seus desdobramentos 

Concurso Professor de História 
 
01. (Ano: 2018/ Banca: FCC) Leia o trecho de autoria do economista John Keynes: 
 
Concebo pois que uma socialização abrangente do investimento será o único meio de 
assegurar uma situação aproximada de pleno emprego (...) Mas, além disso, não se vê 
argumento que justifique um socialismo de Estado que abranja a maior parte da vida 
econômica da comunidade. Não é a propriedade dos instrumentos de produção que importa 
o Estado assumir. Se o Estado estiver em condições de determinar o montante agregado 
dos recursos destinados a aumentar estes instrumentos e a taxa básica de remuneração 
dos seus detentores, terá realizado tudo que é necessário. 
(KEYNES, J. Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
344) 
 
Conforme o autor, para superar o desemprego causado pela grande depressão de 1929, as 
principais medidas deveriam ter sido 
a) a atuação do Estado como regulador das atividades econômicas, combinando a 
manutenção dos instrumentos de produção e propriedades privadas com a regulamentação 
do lucro e do investimento. 
b) a socialização abrangente dos lucros das atividades privadas, combinada à expropriação 
de meios de produção e à estatização das atividades essenciais da economia. 
c) a presença do Estado como fiscal dos investimentos e da vida econômica da 
comunidade, assegurando o pleno emprego, ainda que para isso sejam necessárias a 
proibição de lucros privados e a intervenção nas fábricas e serviços. 
d) o controle da inflação e do câmbio pelo Estado, somado à geração de empregos 
corretamente remunerados e à distribuição dos instrumentos de produção a fim de equilibrar 
a situação econômica da comunidade. 
e) a moderação do Estado no controle dos investimentos bancários e o estabelecimento de 
um teto para os gastos públicos, determinando o fim das empresas estatais. 
 
02. (Ano: 2018/ Banca: CESPE) A partir do fragmento de texto precedente, que tem caráter 
unicamente motivador, julgue o próximo item. 
 
Como resposta à depressão econômica de 1929, os Estados Unidos da América, o Reino 
Unido, a França e a Alemanha voltaram a utilizar o padrão-ouro no início da década de 
1930. 
 
Certo Errado 
 
03. (Ano: 2015/ Banca: Prefeitura de Betim - MG) No período chamado de Entre Guerras, 
um acontecimento norte-americano alcançou repercussão mundial. Trata-se da Quebra da 
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Bolsa de Valores de Nova Iorque, em outubro de 1929. Foram causas dessa crise 
econômica: 
 a) a intervenção do Estado na economia, contrariando o ideal do liberalismo, 
profundamente arraigado na cultura norte-americana. 
 b) a retomada da produção europeia, aumento do preço do petróleo no mercado 
internacional e redução do consumo interno. 
 c) a explosão do consumo, aumento das taxas de juros e uma sequência de 
nacionalizações de empresas estrangeiras. 
 d) a superprodução agrícola e industrial, diminuição nos níveis de exportação e queda nos 
preços no mercado interno. 
 
04. (Ano: 2015/ Banca: CESPE) O crash da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 
1929, foi o sinal do que ocorreria nos próximos anos: uma crise econômica sem 
precedentes, na qual falências, desemprego e falta de perspectivas se somaram para 
configurar um cenário socialmente dramático. A eleição do democrata Franklin D. Roosevelt 
desalojou os republicanos do poder e inaugurou uma nova era para os EUA. Relativamente 
à política de Roosevelt para enfrentar a referida crise, julgue (C ou E) o item seguinte. 
 
Reduziram-se as funções do Estado, de modo a diminuir os gastos públicos e a cobrança 
de impostos, para induzir a ampliação da poupança privada com vistas a gerar demanda e 
investimentos que recuperassem a atividade produtiva. 
 
Certo Errado  
 
05. (Ano: 2015/ Banca: CESPE) O crash da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 
1929, foi o sinal do que ocorreria nos próximos anos: uma crise econômica sem 
precedentes, na qual falências, desemprego e falta de perspectivas se somaram para 
configurar um cenário socialmente dramático. A eleição do democrata Franklin D. Roosevelt 
desalojou os republicanos do poder e inaugurou uma nova era para os EUA. Relativamente 
à política de Roosevelt para enfrentar a referida crise, julgue (C ou E) o item seguinte. 
 
Foram criados subsídios à indústria, com a finalidade de reduzir a pressão inflacionária 
sobre a população e garantir a continuidade do emprego nas linhas de produção. 
 
Certo Errado 
 
06. (Ano: 2015/ Banca: CESPE) O crash da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 
1929, foi o sinal do que ocorreria nos próximos anos: uma crise econômica sem 
precedentes, na qual falências, desemprego e falta de perspectivas se somaram para 
configurar um cenário socialmente dramático. A eleição do democrata Franklin D. Roosevelt 
desalojou os republicanos do poder e inaugurou uma nova era para os EUA. Relativamente 
à política de Roosevelt para enfrentar a referida crise, julgue (C ou E) o item seguinte. 
 
Para aliviar o desemprego, criou-se o Civilian Conservation Corps, que empregou 
trabalhadores na recuperação de parques e em obras ligadas à infraestrutura física do país.  
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(  ) Certo (  ) Errado 
 
07. (Ano: 2015/ Banca: CESPE) O crash da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 
1929, foi o sinal do que ocorreria nos próximos anos: uma crise econômica sem 
precedentes, na qual falências, desemprego e falta de perspectivas se somaram para 
configurar um cenário socialmente dramático. A eleição do democrata Franklin D. Roosevelt 
desalojou os republicanos do poder e inaugurou uma nova era para os EUA. Relativamente 
à política de Roosevelt para enfrentar a referida crise, julgue (C ou E) o item seguinte. 
 
No início de sua administração, priorizou-se a criação de instrumentos voltados para pôr fim 
ao processo deflacionário e aliviar a situação da população, principalmente das camadas 
mais pobres. 
 
(  ) Certo (  ) Errado 
 
08. (Ano: 2014/ Banca: FCC)Apesar de suas inúmeras diferenças, é possível identificar 
alguns pontos comuns entre a concepção da natureza do conhecimento histórico 
predominante na primeira fase da chamada Escola dos Annales (1929-1969) e o marxismo. 
Um desses pontos é a  
a) valorização dos fatos políticos na interpretação do passado.  
b) vinculação da pesquisa histórica com preocupações do presente.  
c) constatação de insuperáveis fronteiras entre as ciências sociais.  
d) rejeição da noção de determinação, em última instância, dos fatos sociais pelo 
econômico.  
e) negação da necessidade de uma síntese global.  
 
09. (Ano: 2014/ Banca: CESPE)Julgue (C ou E) os itens a seguir, relativos à Crise de 1929. 
Apesar da crise na Bolsa, os setores da economia gerenciados, sobretudo, por grupos 
familiares mais conservadores foram preservados dos efeitos negativos da Crise de 1929, 
uma vez que não arriscavam seu capital no mercado de valores. 
 
Certo Errado 
 
10. (Ano: 2013/ Banca: CEPERJ) Os governantes latino-americanos Lázaro Cárdenas, no 
México, e Juan Perón, na Argentina, têm seus nomes normalmente associados a um 
fenômeno social e político típico da América Latina, relacionado com a conjuntura 
internacional derivada da crise do liberalismo e da queda da Bolsa de Nova Iorque, em 
1929. Esse fenômeno é o: 
 
a) Socialismo 
b) Puritanismo 
c) Imperialismo 
d) Populismo 
e) Fascismo 
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GABARITO  
01. a 
02. Errado 
03. d 
04. Errado 
05. Errado 
06. Certo 
07. Certo 
08. b 
09. Errado 
10. d 
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