
Neoliberalismo 
 

1. (Uerj 2014) O que unia toda a oposição ao programa de Margaret Thatcher era uma suspeita de que a 
filha do merceeiro estava determinada a monetarizar o valor humano, de que ela não tinha coração. Mas, 
se os leitores de hoje voltassem no tempo até o fim dos anos 70, poderiam ficar irritados ao descobrir que 

a programação da TV do dia seguinte era um segredo de Estado que não se compartilhava com os jornais. 
Thatcher transformou de tal maneira a vida cotidiana que hoje mal nos damos conta. A morte de Margaret 
Thatcher, em abril de 2013, ocasionou muitos debates na imprensa acerca de suas ações como primeira-

ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990, como exemplifica o texto. 
Ian McEwan Adaptado de Folha de São Paulo, 14/04/2013 

No contexto internacional da época, a política econômica da governante britânica foi associada a 

estratégias vinculadas à prática do:  
a) fordismo    
b) trabalhismo    
c) corporativismo    

d) neoliberalismo    
    
2. (Uerj 2013) O nível de concentração de renda em uma sociedade capitalista relaciona-se com as 

doutrinas econômicas que fundamentam as ações do Estado. Observe, no gráfico abaixo, a variação da 
participação da população que constitui o 1% mais rico na renda total nos Estados Unidos.  

 
Nos Estados Unidos, as doutrinas que predominaram na orientação das políticas públicas nos períodos de 
1930 a 1980 e de 1980 a 2009 foram, respectivamente:  

a) liberalismo – estatismo    
b) estruturalismo – classicismo    
c) fisiocratismo – institucionalismo    

d) keynesianismo – neoliberalismo    
  
3. (Fuvest 2021)   

 
O esquema apresenta a linha de urbanização da sociedade, que vai do 0 ao 100%. Considerando os 
referenciais trazidos no esquema, fazem parte do contexto identificado na chamada “zona crítica”:  

a) Monetarismo; Revolução Industrial; lei BilI Aberdeen.    
b) Comunismo; centralização do poder; New Deal.    
c) Neoliberalismo; elevada urbanização; crise hipotecária de 2008.    

d) Neocolonialismo; Revolução Agrária; quebra da Bolsa de Nova lorque.    
e) Mercantilismo; financeirização da economia; Acordo de Vestfália.    
  

4. (Unesp 2020) O advento de chefes de Estado-empresa marca uma transição sistêmica entre o 
enfraquecimento do Estado-nação e o fortalecimento da corporação apoiada em sua racionalidade técnico-
econômica e gerencial. Essa transferência leva, por um lado, ao esvaziamento do Estado, reduzido à 



administração e à gestão, e, de outro, à politização da empresa, que expande sua esfera de poder muito 
além de sua atividade tradicional de produção. A corporação tende a se tornar o novo poder político-

cultural. 
(Pierre Musso. “Na era do Estado-empresa”. http://diplomatique.org.br, 30.04.2019. Adaptado.) 

Coerentes com o neoliberalismo, as propostas do Estado-empresa convergem para  
a) a apropriação das forças produtivas pelo Estado e a defesa da igualdade social.     

b) o pluralismo democrático e a redistribuição de renda por programas de assistência social.     
c) a regulamentação da força de trabalho e a defesa da produção flexível.     
d) o protecionismo econômico e a implantação de políticas fiscais contra a inflação.     

e) a adoção de privatizações e a mínima intervenção do Estado na economia.     
  
5. (Unesp 2014) O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de 

políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas de 
organização do espaço mundial. Constituem-se em política econômica e em lógica capitalista de 
ordenamento do espaço mundial no período atual:  

a) o keynesianismo e o colonialismo.    
b) o desenvolvimentismo e o neocolonialismo.    
c) o neoliberalismo e a globalização.    

d) o mercantilismo e a descolonização.    
e) o liberalismo e o imperialismo.    
  

6. (Fgv 2009)  EUA CRIAM AJUDA DE US$ 200 BI A IMOBILIÁRIAS 
"Gigantes de mercado estão sob intervenção federal, por tempo indeterminado, e já funcionam como se 
fossem estatais". 

Folha de S. Paulo, 08.09.2008. 
Sobre essa manchete e outras que têm sido divulgadas pela imprensa mundial e brasileira, são feitas as 
seguintes afirmações: 

I. Um dos maiores defensores do neoliberalismo e do livre mercado acaba de negar seus princípios 
fundamentais; 
II. A regulação do mercado financeiro é uma forma ativa de proteger o sistema capitalista da possibilidade 

de um novo crack; 
III. A intervenção estatal nada mais é do que a manutenção do princípio neoliberal de concentrar a 
atuação do Estado em setores estratégicos do mercado. 

Está correto somente o que se afirma em:   
a) I.    
b) I e II.    
c) I e III.    

d) II.    
e) II e III.    
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Observe a figura a seguir e responda à(s) questão(ões). 

 
 
 



Em 2000, o artista Eduardo Kac, carioca radicado nos Estados Unidos, criou GFP Bunny, um coelho 
geneticamente modificado que brilha em presença de luz azul graças à Proteína Fluorescente (GFP) 

inserida em seu DNA. 
Disponível em: <http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=263&sid=19>. Acesso em: 21 maio 2015.  

 
7. (Uel 2016)  Leia o texto a seguir. 

A intensidade de risco é certamente o elemento básico e ameaçador das circunstâncias em que vivemos 
hoje. A possibilidade de guerra nuclear, calamidade ecológica, problemas ambientais, explosão 
populacional incontrolável, crises financeiras mundiais, guerras preventivas, terrorismo e outras catástrofes 

globais potenciais fornecem um horizonte inquietante de perigos para todos. Como Ulrich Beck comentou, 
riscos globalizados deste tipo não respeitam divisões entre ricos e pobres. O fato de que “Chernobyl está 
em toda parte” explica claramente o fim das fronteiras entre os que são privilegiados e os que não são. A 

intensidade de certos tipos de risco transcende todos os diferenciais sociais e econômicos. 
(Adaptado de: GIDDENS, A. As Consequências da Modernidade. São Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1991. p.127-128.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a sociedade de risco na atual modernidade, considere as 

afirmativas a seguir. 
I. Nas sociedades e nações guiadas por uma economia de desenvolvimento científico-tecnológico, o debate 
sobre as lutas de classes é substituído pela preocupação do gerenciamento dos riscos ambientais globais, 

que ultrapassam as fronteiras dos estados nacionais. 
II. Nas sociedades atuais, com o aprofundamento da modernidade, desencaixam-se as instituições e os 
sistemas sociais que garantiam a segurança e a ordem, fragilizam-se os pilares do Estado de bem-estar 

social e criam-se ambientes de risco global. 
III. Os riscos globais, originados pelas crises ambientais, reduzem a reflexividade e as oportunidades de 
criação de organizações coletivas que demonstram a falibilidade da ciência, a exemplo dos movimentos 

que politizam a questão do meio ambiente e da ecologia. 
IV. As sociedades em desenvolvimento protegem-se das ameaças e dos perigos provocados pela alta 
intensidade de riscos globais, devido à distância dos conflitos entre as nações centrais mais desenvolvidas. 
Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.     
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
  

8. (Unesp 2022) Para enfrentar a crise da pandemia, a intervenção estatal está agora sendo solicitada e 
elogiada pelos comentaristas conservadores que anteriormente a criticavam. O capitalismo de Estado está 
sendo visto como solução. Nos EUA, os despejos de inquilinos estão sendo adiados, a folha de pagamento 

de algumas empresas vai ser garantida pelo Estado, e o governo, entre outras medidas, obrigou a General 
Motors a fabricar respiradores. No Reino Unido, já estão discutindo renacionalizar companhias aéreas em 
dificuldades e outras empresas. 
(www.cartamaior.com.br, 29.03.2020. Adaptado.) 

As ações descritas no excerto contradizem a  
a) política keynesiana.    

b) política de subsídios.    
c) ação protecionista de mercado.    
d) doutrina neoliberal.    
e) lei da oferta e da procura.    

  
9. (Unesp 2016) Em 1995, emendas constitucionais de ordem econômica puseram fim nos monopólios de 
empresas estatais e abriram vários setores da infraestrutura ao capital privado sob o regime de concessão. 

A aprovação das emendas expressava o fato de que se havia formado um relativo consenso de opinião 
pública sobre a necessidade de atualizar o Estado e a economia do país à luz do que vinha acontecendo no 
mundo desenvolvido. Aprovadas as emendas constitucionais, tiveram início as privatizações de empresas 

estatais e concessões de serviços ao setor privado. 
(Boris Fausto. História do Brasil, 2015. Adaptado.) 

A prática econômica que fundamentou as medidas do governo brasileiro apresentadas no excerto 

denomina-se doutrina  
a) neoliberal.    
b) keynesiana.    



c) neocolonial.    
d) liberal.    

e) mercantilista.    
 



 
Gabarito:   

 
Resposta da questão 1: 
[D] 

[Resposta do ponto de vista de disciplina de História] 
A política econômica da Dama de Ferro caracterizou-se pela defesa da não intervenção do Estado na 
economia, pela exaltação das virtudes do livre-mercado e pela privatização em massa, todas características 

do neoliberalismo.  
[Resposta do ponto de vista de disciplina de Geografia] 
Como mencionado corretamente na alternativa [D], o governo de Margaret Thatcher foi orientado por uma 

clara política neoliberal, em que o Estado Mínimo foi praticado com as privatizações, desregulamentação do 
setor financeiro, eliminação do salário mínimo, redução do Estado do bem-estar social, combate aos 
sindicatos, pool tax, entre outros. Estão incorretas as alternativas: [A], porque fordismo é um sistema de 

produção característico da 2ª revolução industrial; [B], porque trabalhismo é uma vertente política 
associada a movimentos operários; [C], porque corporativismo é um sistema político característico da Itália 
fascista.   
 

Resposta da questão 2: 
[D] 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 

Como mencionado corretamente na alternativa [D], a economia estadunidense, assentada no século XIX 
sobre a doutrina liberal e ao fordismo (produção em massa), criou um sistema produtivo cuja saturação, 
em razão da superprodução, culminou com a crise da bolsa de Nova Iorque em 1929, obrigando o Estado a 

intervir fortemente na economia para recuperá-la, iniciando, assim, a prática do sistema do “Welfare State” 
ou “Estado do Bem-Estar Social”, mecanismos que compunham a nova doutrina econômica denominada 
Keynesianismo. Na década de 1970, a crise econômica causada pelos dois choques do petróleo (1973 e 

1979) expôs a duvidosa capacidade do Estado em alavancar o crescimento da economia, abrindo espaço 
novamente para a prática de uma doutrina – o neoliberalismo – cuja intervenção do Estado é mínima em 
razão da desregulamentação dos processos produtivos. 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
O período pós 1929 foi caracterizado pela grande depressão capitalista, cujo epicentro foi os Estados 
Unidos, determinando a adoção de uma política keynesiana, ou seja, marcada pelo maior intervenção do 

Estado na economia, – que possibilitou menor concentração de riqueza e adoção de uma política pública 
com algum conteúdo social. Desde o final dos anos 70, principalmente desde o governo de Reagan, as 
práticas neoliberais se tornaram predominantes, apoiadas na ideia de Estado Mínimo.   

 
Resposta da questão 3 
[C] 

O eixo gráfico representa a concepção de sociedade urbana desenvolvida por Lefebvre onde, na passagem 
da sociedade industrial para a sociedade urbana produz-se uma “zona crítica” marcada pelo descompasso 
entre a estrutura social e a estrutura econômica, ou seja, a precarização do trabalho, as condições de vida 

excludentes e a setorização da condição social que criam condições mais árduas para a população. 
Portanto, a “zona crítica” corresponde ao período neoliberal (de desregulamentação da economia) 
agravado pela crise do mercado imobiliário dos EUA em 2008, como indicado corretamente na afirmativa 

[C]. 
As afirmativas seguintes são incorretas porque indicam momentos históricos anteriores à formação da 
“zona crítica”.   
 

Resposta da questão 4: 
[E] 
O neoliberalismo prega a diminuição do papel do Estado na economia. Para isso, as práticas recorrentes 

são a privatização das empresas estatais, a abertura da economia para o comércio exterior (importações e 
exportações), desregulamentação do sistema financeiro e flexibilização da legislação trabalhista. O discurso 
é que a autorregulação do mercado e que a maior liberdade dos agentes econômicos e financeiros levaria 

ao maior crescimento da economia.   
 



Resposta da questão 5: 
[C] 

Como mencionado corretamente na alternativa [C], no século XXI, a economia mundial é caracterizada 
pela globalização cujos mercados são integrados pela lógica do “Estado mínimo”. Estão incorretas as 
alternativas seguintes porque mencionam praticas econômicas e políticas até o século XX.   

 
Resposta da questão 6: 
[B]   

 
Resposta da questão 7: 
[A] 

Os itens incorretos são: 
[III] os riscos e problemas ambientais aumentaram a reflexão sobre a questão ecológica e a 
sustentabilidade, além de estimular o surgimento de Organizações Não Governamentais no setor 

ambiental; 
[IV] os problemas ambientais são graves nos países em desenvolvimento, isto é, os emergentes e 
subdesenvolvidos, uma vez que, nestas nações ocorrem inúmeros conflitos de natureza étnica, religiosa e 
política, além dos problemas sociais como pobreza e desigualdade.   

 
Resposta da questão 8: 
[D] 

Nos últimos anos, em contextos de crises globais severas como a crise financeira de 2008 e a pandemia de 
2020/2021, os Estados Nacionais promoveram intervenções substanciais na economia e nos serviços 
públicos para enfrentar problemas econômicos e sociais. No caso da pandemia de Covid19, são exemplos 

os auxílios financeiros emergenciais para os cidadãos, o auxílio para as empresas privadas que puderam 
postergar o pagamento de dívidas e impostos, além de contenção de demissões de trabalhadores em 
alguns países. Noutros casos, a adaptação temporária de linhas de montagem de empresas privadas às 

necessidades específicas do setor de saúde. Também foram realizados investimentos massivos 
investimentos em saúde pública como financiamento a pesquisa científica e tecnológica, além da compra 
de vacinas, medicamentos e equipamentos, bem como a contratação de profissionais de saúde. A maior 

intervenção do Estado contradiz toda a ideologia neoliberal segundo a qual deve-se reduzir o papel do 
governo na economia e setores sociais.   
 

Resposta da questão 9: 
[A] 
Como mencionado corretamente na alternativa [A], a doutrina econômica que se baseia em um Estado não 

interventor é o neoliberalismo, adotado na década de 1990 no Brasil segundo as recomendações do 
Consenso de Washington. Estão incorretas as alternativas: [B], porque a doutrina Keynesiana reforça o 
papel interventor do Estado na economia; [C], porque o neocolonialismo é o processo de domínio territorial 

por uma metrópole; [D], porque o liberalismo é a doutrina desenvolvida por Adam Smith no século XIX; 
[E], porque o mercantilismo foi a pratica econômica desenvolvida no século XVI.   
  


