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Brasil Neoliberal e a Posição no BRICS 
 
1. (UFC - 2008) A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, 

contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se, neste continente, por 
a) atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, 

ofertando o pleno emprego.  
b) estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade 

mais justa e igualitária.  
c) diminuir o poder da iniciativa privada transnacional, mediante a intervenção do Estado a 

favor da burguesia nacional.  
d) ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a 

demanda, assim como o mercado de trabalho.  
e) instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a 

diminuição da ingerência do Estado na economia. 
 
 
2. (UFPB - 2009) O Brasil é, atualmente, uma potência econômica regional que segue o mesmo 

padrão de desenvolvimento dos países ricos, fundamentado na produção e no consumo de 
bens duráveis e não-duráveis. De acordo com o exposto, identifique a afirmativa que apresenta 
uma contraposição ao modelo de desenvolvimento neoliberal: 

a) O país deve adotar o modelo econômico que aproveite ao máximo os recursos naturais e 
humanos, pois eles são abundantes, e todos os cidadãos têm direito ao consumo 
irrestrito. 

b) O modelo econômico mais apropriado ao país deve ser orientado para as exportações, 
que trazem as divisas necessárias ao crescimento econômico. 

c) O país deve adotar um modelo econômico que aumente a renda da população, estimule 
as exportações, o consumo de bens importados não-duráveis e a produção de bens 
duráveis. 

d) O modelo de desenvolvimento econômico apropriado ao país deve estimular a produção 
interna de alimentos, bens e serviços, promover a justiça social e a preservação dos 
recursos naturais. 

e) O país deve adotar um modelo de desenvolvimento econômico alternativo, semelhante ao 
da China, cuja mão-de-obra barata estimula o aumento da produção de bens não-
duráveis. 

 
 
3. (UCS - 2013) O governo Collor (1990-1992) inaugurou uma fase na história política brasileira 

denominada “neoliberalismo”. Considere as seguintes afirmativas sobre o significado desse 
termo. 

i. Trata-se da reedição do liberalismo clássico, com uma nova roupagem: defesa do Estado 
mínimo, que leva às privatizações, e da flexibilização das leis trabalhistas. 

ii. É uma vertente do antigo desenvolvimentismo, que imperou no Brasil nos anos 50, 
defendendo a manutenção das empresas estatais e abrindo o mercado nacional à penetração 
do capital estrangeiro. 

iii. Seus seguidores defendem que as conquistas trabalhistas sejam intocáveis; em função disso, 
há uma forte tendência de o movimento sindical apoiar as medidas neoliberais. 
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Das afirmativas acima, pode-se dizer que 
a) apenas I está correta. 
b) apenas II está correta. 
c) apenas I e II estão corretas. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 

 
 
4. (UNICAP) Sobre a situação econômica brasileira no contexto neoliberal, são feitas as 

afirmações a seguir. 
(  )  No início da década de 1990, o Brasil intensificou as barreiras protecionistas, 

prejudicando, assim, a entrada de investimentos internacionais no país. 
(  )  A adoção do modelo neoliberal pelo governo brasileiro acarretou uma certa redução de 

postos de trabalho nos setores terciário e secundário da economia. 
(  )  Muitas indústrias brasileiras não conseguiram competir com as estrangeiras e foram 

obrigadas a fechar. 
(  )  A política neoliberal no Brasil advoga uma maior intervenção do Estado na economia, 

recebendo, por isso, forte oposição das forças de esquerda internacionalistas. 
(  )  Com a introdução de tecnologias de informação, robótica e automação, os empregos 

diretos nas indústrias ampliaram-se, contribuindo, dessa maneira, para a diminuição do 
desemprego, em especial no início deste século. 
 
Marque a opção correta 

a) F-V-V-F-F 
b) V-V-F-F-V 
c) F-V-F-V-F 
d) F-V-V-V-F 

 
 
5. (ENEM - 2014) 
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Na imagem, é ressaltado, em tom mais escuro, um grupo de países que na atualidade possuem 
características político-econômicas comuns, no sentido de 

a) adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos. 
b) constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à socialdemocracia. 
c) instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. 
d) promoverem a integração representativa dos diversos povos integrantes de seus 

territórios. 
e) apresentarem uma frente de desalinhamento político aos polos dominantes do sistema-

mundo. 
 
 

6. (UERJ-2012) Os fluxos comerciais de mercadorias viabilizam a efetiva inserção de um país no 

espaço econômico mundial. No caso do Brasil, as exportações de produtos agropecuários 

constituem uma parte relevante da pauta de exportações. 

Observe os gráficos: 

 

 
Adaptado de Época, 27/12/2010 

 

Pela análise dos dados, pode-se inferir a seguinte mudança no perfil do comércio exterior do 

agronegócio brasileiro: 

a) expansão do intercâmbio com os países ocidentais 

b) priorização das vendas para os países do hemisfério sul 

c) diminuição do volume de compras feitas por países emergentes 

d) redução da dependência do mercado dos países desenvolvidos 
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