
 

Corumbá, _____ de ______________ de 2020 

Prof. Eder Zanella 

FOLHA DE ATIVIDADE – 1º ANO – FRENTE – B  -  Ensino Médio – TEMA: “ Do meio natural ao espaço 
globalizado “ 

 Neoliberalismo págs: 148 e 149. 
 Para desenvolver as atividades consulte o livro capítulo 02. 
 Na próxima semana envio o gabarito – atenção, boa leitura e até logo ! 

  

1ª ) - Inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao Keynesianismo, o neoliberalismo 
propõe, entre outras medidas: 
  
I. a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como 
regulador de taxas e tarifas. 
II. o desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais para reduzir o 
papel do Estado na economia. 
III. a minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. 
IV. a redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, 
promovendo, assim, uma maior abertura econômica. 
  
Estão corretas: 
  
a) apenas I, II e IV.      
b) apenas I, III e IV.                  
c) apenas I, II e III.               
d) apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV 
  

2ª ) - Em meio à globalização econômica e à política neoliberal, convivemos recentemente com 
o caso do México, em 1994-95. A crise mexicana, ou o que se denominou "efeito tequila" (hot 
money), resultou: 
  
a) de investimentos maciços na indústria mexicana, gerando a rápida valorização do peso, 
moeda forte local. 
b) do descompasso econômico entre o México e os países da América Latina, criando o 
fortalecimento industrial mexicano. 
c) da supervalorização do dólar, enquanto moeda-padrão, afetando as economias periféricas 
dependentes dos EUA. 
d) da fuga de imensos capitais especulativos que migraram, afetando a solidez econômica local. 
e) da miséria em que se encontra o México diante dos outros países latino-americanos muito 
mais estáveis e sólidos. 
  
3ª ) -A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque 
as políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980. 

A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com: 



a) diminuição das garantias trabalhistas 
b) estímulo à competição entre as empresas 
c) reforço da livre circulação de mercadorias 
d) redução da regulação estatal da economia 

4ª ) - O Estado contemporâneo é um bom exemplo das relações entre política e economia. Ele 

ajudou a economia a sair da crise internacional dos anos 30. Há anos, assiste-se ao fim do 

keynesianismo e do Estado interventor. A contradição é que hoje, em certa medida, os 

neoliberais pregam o funcionamento livre do mercado, mas, ao mesmo tempo, falam de um 

Estado regulador. Acerca desse tema, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A crise econômica dos anos 30 decorreu do abrupto declínio da capacidade de produção das 

economias ocidentais, especialmente da norte-americana, resultante do ônus decorrente da 

Primeira Guerra Mundial. 

II. Para Keynes e seus seguidores, o Estado deveria investir recursos tributários arrecadados na 

execução de grandes empreendimentos (aeroportos, barragens, estradas etc.) para estimular 

os setores produtivos e gerar empregos. 

III. A política e a economia, ao caminharem juntas, tornam as discussões relativas à formação 

do Estado contemporâneo um tema de grande ressonância junto à opinião pública. 

 

Podemos afirmar que: 
 a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 b) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 d) Todas as afirmativas são falsas. 

5ª ) - 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 idéias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da 
ingerência do Estado na economia. 
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