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QUESTÃO 12
A Grande Depressão confirmou a crença de intelectuais, ativistas e cidadãos comuns de que havia alguma coisa
fundamentalmente errada no mundo em que viviam. Quem sabia o que se podia fazer a respeito? Certamente poucos
dos que ocupavam cargos de autoridade em seus países e, com certeza, não aqueles que tentavam traçar um curso com
os instrumentos de navegação tradicionais do liberalismo secular ou da fé tradicional, e com cartas dos mares do século
XIX, nas quais era claro que não se devia mais confiar.
(HOBSBAWM, 1995.)

A Crise de 1929 ficou conhecida como uma crise de superprodução. Qual o papel desempenhado por John Maynard
Keynes para a solução da Crise?

Resposta: John Maynard Keynes defendia o intervencionismo estatal como a única saída possível para o caos gerado
pela Crise de 1929. E foi justamente tendo como norte as concepções keynesianas que a grande maioria das nações
buscou revitalizar suas economias. O caso mais exemplar certamente foi o norte-americano, onde o recém-empossado
presidente Franklin Delano Roosevelt desenvolveu o New Deal, um conjunto de medidas econômicas fundamentadas na
existência de um Estado keynesiano. Buscando revigorar o mercado consumidor e acelerar a geração de empregos, o
governo investiu em obras públicas e, ainda, na previdência social. Diversas empresas foram salvas através de
empréstimos públicos, assim como bancos e a própria bolsa de valores de Nova York que voltaram a funcionar através
de auxílios estatais.
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QUESTÃO 13

O último presidente brasileiro eleito no século XX disse que subira ao poder para “enterrar a herança Vargas”.
Caracterize a política econômica adotada pelo último governo brasileiro do século XX.

Resposta: A proposta política era adequar o Brasil ao neoliberalismo. Assim foi declarado que o governo poria fim à Era
Vargas, ou seja, a intervenção do Estado na economia seria mínima; seriam realizadas privatizações de empresas estatais;
e, reduzidos os direitos trabalhistas por meio de flexibilização das legislações. O primeiro governo presidencial de Fernando
Henrique Cardoso foi marcado por privatizações e pela entrada de capital estrangeiro no país. Dentre as empresas que
foram privatizadas nesse período estiveram a Vale do Rio Doce, a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) e a
Companhia Siderúrgica Nacional, vendidas por valores aquém do estimado. O aumento dos juros e a política de
investimento das importações para o país geraram o fechamento de empresas e a demissão de muitos trabalhadores. Em
1998, a taxa de desemprego atingiu cerca de 9% da população economicamente ativa no país.
Fonte: RODRIGUES, Natália. Governo de Fernando Henrique Cardoso. In: Info Escola. [S. l.], 25 nov. 2017. Disponível
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