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Simulado sobre Trinta anos de ouro: mundo 
capitalista (1945- 1975) 

Concurso Professor de História 
 
01. (Ano:2017/Banca:IFB) Sobre a expansão econômica no mundo capitalista da segunda           
metade do século XIX é CORRETO afirmar que:  
a) a integração dos mercados globais (por conta dos meios de transportes a vapor e do                
telégrafo) não teve importância, uma vez que se deu apenas no início do século XX. 
b) o pleno desenvolvimento do consumo de massa foi fator de grande importância para              
essa expansão. 
c) a praticamente inexistente descoberta de novas jazidas de ouro, no período, não             
atrapalhou a expansão econômica, uma vez que levou ao aumento das taxas de juros e,               
consequentemente, reduziu o processo inflacionário.  
d) como em todo o século, a segunda metade do oitocentos foi um período deflacionário,               
por conta, em grande medida, da tendência da tecnologia em baratear produtos            
manufaturados. 
e) o liberalismo econômico foi de grande importância para a expansão capitalista na             
segunda metade do século XIX, época marcada pela intensa liberação da iniciativa privada             
no mundo ocidental. 
 
02. (Ano:2015/Banca:VUNESP) Na batalha entre keynesianos e neoliberais, os defensores          
da economia da “Era de Ouro” (1945-1973) não foram muito bem-sucedidos. Isso se deu              
em parte porque eles eram limitados por seu compromisso político e ideológico com o pleno               
emprego, com Estados de Bem-estar e com a política de consenso do pós-guerra. 
                                                                       (Eric Hobsbawm, Era dos Extremos. Adaptado) 
A partir da leitura do trecho, é correto afirmar que uma das razões da crise do Estado de                  
Bem-estar social foi o fato de que essa política  
a) contrariava os interesses daqueles que defendiam a intervenção do Estado na economia,             
diante do receio de que a falta de investimento público pudesse desaquecê-la, gerando             
desemprego e recessão. 
b) adotou medidas consideradas excessivamente liberais pela base social dos partidos de            
centro-esquerda, o que desgastou o apoio popular a esses partidos e impediu a             
continuidade das políticas.  
c) não contemplava os interesses de imigrantes e minorias étnicas que habitavam os países              
das economias centrais do capitalismo, o que evidenciou os limites e as ambiguidades das              
políticas sociais 
d) viveu um esgotamento causado pela crescente hegemonia do pensamento liberal,           
originada nos anos 1930, o que levou à desconstrução das ações sociais capitaneadas pelo              
Estado. 
e) esteve espremida entre as demandas do capital e do trabalho, quando a economia não               
mais permitia que o lucro e a renda do trabalho aumentassem igualmente sem interferir um               
no outro. 
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03. (Ano:2010/Banca:CONSULPLAN) “Em meados do século XIX, o historiador francês          
Alexis de Tocqueville fez uma das mais fascinantes previsões sobre o futuro da História.              
Comparando russos e norte-americanos, previu que cada qual, por seus próprios meios            
parecia destinado a guiar um dia, o destino de sua metade da Terra."             
(Alexis Tocqueville)  
 
“Em meados do século XIX, Karl Marx afirmava que o capitalismo punha no lugar da               
autossuficiência e do isolamento das nações 'uma circulação universal', uma          
interdependência geral dos países. Em decorrência, o capitalismo tendia a conquistar a            
terra inteira como um mercado e a anular o espaço por meio do tempo, isto é, a reduzir a                   
um ministro o tempo tomado pelo movimento de um lugar a outro."  
(Karl Marx)  
Sobre o pensamento exposto nas previsões é correto afirmar:  
a) A previsão de Alexis de Tocqueville anuncia que a velocidade da informação é              
fundamental nos processos econômicos, no mercado de serviços e no movimento das            
ideias, enquanto a previsão de Karl Marx privilegia os movimentos das taxas de câmbio,              
juros e preços cada vez mais globalizados, por isso não teve a longa duração anunciada. 
b) A previsão de Alexis de Tocqueville se encerrou no momento em que a Rússia aderiu à                 
economia de mercado, inaugurando a fase da hegemonia absoluta norte-americana,          
enquanto a previsão de Karl Marx ganha vida mais longa. Anular o espaço por meio do                
tempo é exatamente a tendência que será dominante, pela intensificação dos meios de             
comunicação informatizados. 
c) A tendência de Alexis de Tocqueville poderá trazer benefícios permanentes porque            
prioriza os interesses do mercado fortalecendo as liberdades políticas e da justiça social, do              
mesmo modo a tendência de Karl Marx é fundamental para a rápida difusão da tecnologia               
ampliando de modo duradouro as liberdades políticas e sociais para garantir o bem estar              
dos cidadãos. 
d) Segundo a previsão de Alexis de Tocqueville a intensificação do lucro e do consumo das                
massas populares será constante. Segundo Karl Marx, nem todos terão acesso à            
intensificação do consumo. Diante desse quadro conclui-se que a globalização não vingará,            
pois priva todo gênero humano dos melhores frutos acessíveis na vida em sociedade. 
e) A previsão de Alexis de Tocqueville é de que pressionadas pela opinião pública as               
tendências do mercado externo levarão a globalização. Segundo Karl Marx, essa previsão            
era precipitada porque a hegemonia dos países capitalistas já estava dando sinais de que              
chegara ao fim. A tendência do mundo era a de estabelecer as relações comerciais e               
diplomáticas. 
 
04. (Ano:2009/Banca:CESPE) Julgue (C ou E) os itens que se seguem, relativos à             
Conferência de Yalta, que, realizada em fevereiro de 1945, reuniu Roosevelt, Stalin e             
Churchill. 
Ao perseguir sua hegemonia na Europa oriental, a URSS buscava proteção contra            
eventuais ações militares vindas do Ocidente. 
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2008/Banca:CESPE) Acerca da Política Externa Independente (1961-1964), julgue 
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(C ou E) os itens a seguir. 
 
Convocado para opinar na Organização dos Estados Americanos, o Brasil votou contra o             
bloqueio naval imposto a Cuba pelos Estados Unidos da América em 1962. 
 
Certo  Errado 
 
06. (Ano:2008/Banca:CESPE) Com relação ao peso da industrialização no desenvolvimento          
do capitalismo, do século XVIII aos nossos dias, julgue (C ou E) os seguintes itens. 
 
Embora emitindo sinais que apontavam para a universalização futura do capitalismo, a            
industrialização ascendente ao longo do século XIX foi monopolizada pela Inglaterra e            
manteve-se adstrita à Europa Ocidental. 
 
Certo  Errado 
 
07. (Ano:2008/Banca:CESPE) A noção de "Estado do bem-estar" é importante no           
capitalismo na segunda metade do século XX. Relativamente ao tema, julgue (C ou E) os               
itens que se seguem. 
 
O "Estado do bem-estar" seguiu um modelo universal, sendo a versão alemã a de maior               
êxito e de maior visibilidade internacional. 
 
Certo  Errado 
 
08. (Ano:2008/Banca:CESPE) A noção de "Estado do bem-estar" é importante no           
capitalismo na segunda metade do século XX. Relativamente ao tema, julgue (C ou E) os               
itens que se seguem. 
 
Foram elementos cruciais ao desenvolvimento do "Estado do bem-estar": responsabilidade          
social da produção capitalista, proteção dos mais fracos, acesso das classes trabalhadoras            
à educação pública de qualidade, moradia e saúde para todos. 
  
Certo  Errado 
 
09. (Ano:2008/Banca:CESPE) A noção de "Estado do bem-estar" é importante no           
capitalismo na segunda metade do século XX. Relativamente ao tema, julgue (C ou E) os               
itens que se seguem. 
 
Acusado, por linhagens políticas liberais, nas últimas décadas do século XX, de ter             
produzido sociedades preguiçosas e acomodadas, o "Estado do bem-estar" assistiu à           
corrosão do consenso que alimentara sua sustentação social e viabilidade política em            
países como a Inglaterra do pós-Segunda Guerra Mundial. 
 
Certo  Errado 
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10.(Ano:2008/Banca:CESPE) A noção de "Estado do bem-estar" é importante no          
capitalismo na segunda metade do século XX. Relativamente ao tema, julgue (C ou E) os               
itens que se seguem. 
 
A noção clássica de Adam Smith de conjugação da ordem econômica à forma política do               
Estado encontra, na idéia de "Estado do bem-estar", certa hierarquia na qual a primeira se               
subordina à segunda. 
 
Certo  Errado 
 
GABARITO  
01. e 
02. e 
03. b 
04. certo 
05. errado 
06. errado 
07. errado 
08. certo 
09. certo 
10. certo 
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