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ATENÇÃO POR FAVOR:  
 

Até 3.0 pontos cada questão. 
 

Entrega dia 26 de novembro em sala de aula. 
  

Perguntas sobre a prova – com os grupos 1 a 8 presentes – dia 28 de 
novembro. 

Perguntas sobre a prova – com os grupos 9 a 17 presentes – dia 03 de 
dezembro. 

Prova: Cópia impressa com o nome e assinatura de cada participante, 
espaço 1.5, folhas numeradas, bibliografia utilizada ao fim do texto e 

respostas em torno de 600/800 palavras cada.  
 

Não tentem “enrolar”. 
 E muito menos, copiar de livros, sites ou outros grupos. Isso anulará a 

prova e a nota do grupo – ou grupos - será zero. 
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Questões: 

 

1- Compare a primeira e a segunda revoluções industriais (tecnológicas) enfatizado setores-

chave, características fundamentais e impactos econômico e social.  Conclua a resposta 

indicando como cada uma se encaixa nas molduras analíticas propostas por Marx e por 

Schumpeter. 

 

(Sugestão de textos: Landes, Dathein[ texto 18], Marx [Manifesto] e Schumpeter) 
 
2- Compare e contraste as trajetórias de desenvolvimento percorridas pela Inglaterra e 
pelos Estados Unidos, enfatizando semelhanças e diferenças em termos de:  
 

• Estruturas institucionais enformando (dando forma) aos mesmos,  
• Papel dos bancos e da estrutura financeira característicos de cada trajetória, 
• Estruturas empresariais e soluções geradas para superar os “gargalos” criados pelos 

processos de industrialização.     
 Conclua a resposta indicando como cada uma dessas trajetórias se encaixa na moldura 
conceitual proposta por K. Polanyi. 
 

(Sugestão de textos: Landes, Wood, Allen: cap. 6, Chang, Lody [texto 19] e Polanyi) 
 
 
3- “Certamente, apenas na Inglaterra (e nos EUA) e possível ser tão inconsciente.  Na Europa 
continental a terra treme ...E o problema não é de extravagâncias ou ‘turbulências’ dos 
trabalhadores ......Trata-se das pavorosas convulsões de uma civilização agonizante"   (Keynes, 
1919 p. 8). 
 
” The transition from economic anarchy to a regime which deliberately aims at controlling 
economic forces in the interests of social justice and social stability, will present enormous 
difficulties both technical and political. …..I suggest, nevertheless, that the destiny of new 
liberalism is to seek their solution"  
(Keynes, 1925, p.  335) 
 
 
A primeira citação se refere à crítica ao Tratado de Versalhes e a segunda inclui as 
preocupações de Keynes não apenas com a situação da Europa, mas também com a situação 
financeira dos EUA nos anos da década de 1920. 
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 Tendo por base os textos e aulas, exponha sucintamente: 
  

• As críticas de Keynes ao Tratado e, em especial, às suas implicações para a situação 
da Alemanha (o que inclui fazer uma breve narrativa do problema das reparações na 
Alemanha;  

• Os problemas financeiros que acompanharam a prosperidade americana e que 
precipitariam o colapso da bolsa em outubro de 1929 dando origem à “Grande 
depressão”.  

 

 
(Sugestão de textos: Burlamaqui:2019, Kershaw: caps. 3 e 4 e Galbraith caps. 5 e 6 [Galbraith: 
idealmente caps. 4, 5 e 6]). 

  
Boa prova 


