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FICHA DE HISTÓRIA – 9º ANO 

 
A Grande Depressão - anos 30 

 
1. Analisa as fontes A e B responde: 
 

A – Preços dos produtos nos EUA B – Um dia durante a crise de 1929  

 

         
         Carradas de laranjas são atiradas para o chão 
(…). Há nisto tudo um crime (…). Crianças atingidas 
de pelagra [doença provocada pela falta de 
alimentos] tem de morrer porque a laranja não 
pode deixar de proporcionar lucros. 
         O povo vem com redes pescar as batatas no 
rio, e os guardas impedem-no. Ficam imóveis, 
vendo as batatas passarem flutuando: ouvem os 
gritos dos porcos abatidos (…).  

 
John Steinbeck, As vinhas da ira, 1939 

 
 

a) O que aconteceu aos preços nos Estados Unidos (fonte A)?  
b) Porque é que o autor da fonte B fala de crime? 
c) Como se explicam as situações referidas nas fontes A e B? 

 
2. Observa os gráficos reproduzidos nas fontes C e D e responde: 

 

C – Acções da Bolsa de Valores de Nova 
Iorque  

D – Produção industrial  
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E – O New Deal  
a) Como é que a fonte D explica o valor das 

acções da Bolsa de Valores em Setembro de 
1929 (fonte C)? 

b) O que aconteceu às acções em Novembro 
de 1929 (fonte C)?  

c) Que fenómeno económico está 
representado na fonte C?  

d) Que medidas do New Deal estão referidas 
na fonte E? 

e) Apresenta duas outras medidas do New 
Deal que não estão referidas na fonte E. 

f) Achas essas medidas (fonte E) tiveram os 
resultados esperados por Franklin 
Roosevelt? Justifica a tua resposta com os 
dados da fonte D. 

 
             Para reactivar as nossas fábricas e os 
nossos campos (…) não podemos ter (…) 
cerca de 12 milhões de desempregados (…). 
É necessário reempregar esses homens: 
dividiremos o trabalho entre os homens 
actualmente ocupados e os 
desempregados (…) Asseguraremos a cada 
trabalhador um salário mínimo suficiente 
para viver. 

 
Discurso de Franklin Roosevelt, 1933 
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