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1) (Espm 2018) Interpretando o gráfico a seguir podemos constatar que:

a) o Brasil apresenta superavit em relação ao Mercosul.
b) a Argentina apresenta superavit em relação ao Mercosul.
c) o Paraguai apresenta deficit em relação ao Mercosul.
d) o Brasil apresenta deficit em relação ao Paraguai.
e) o Uruguai apresenta superavit em relação ao Brasil.
2) (Unesp 2018) Em 03.04.2017, o jornal El País publicou matéria que pode ser assim resumida:
Os países __________ não têm poder político sobre os demais Estados Partes, mas possuem ferramentas
para tentar reconduzir a situação de um membro, caso esse se afaste dos princípios do Tratado de Assunção,
assinado em 1991. Nessa perspectiva, insere-se a aplicação da cláusula democrática do bloco sobre a
__________, em função da crise política, institucional, social, de abastecimento e econômica que atravessa o
país.
As lacunas do excerto devem ser preenchidas por
a) do Nafta – Argentina.
b) do Mercosul – Bolívia.
c) da ALADI – Venezuela.
d) da ALADI – Bolívia.
e) do Mercosul – Venezuela.
3) (Unicamp 2020) O site “Urban Dictionary” apresenta definições de palavras e expressões que, apesar de
serem usadas popularmente, ainda não foram oficialmente dicionarizadas. O exemplo abaixo faz alusão ao
Brexit, isto é, à saída do Reino Unido da União Europeia.

Com relação ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor estava “fazendo o Brexit” porque
a) se despediu, mas demorou a ir embora da festa.
b) saiu “à francesa” da festa, isto é, saiu discretamente.
c) se despediu, mas anunciou que demoraria a sair da festa.
d) saiu “à francesa” da festa, isto é, saiu depois de muito tempo.
4) (Pucsp 2015) “Se algum acordo de comércio tinha tudo para dar certo foi aquele firmado entre México,
Estados Unidos e Canadá. Sancionado em 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA)
criou o que era, na época, a maior área de livre-comércio do mundo, com 376 milhões de pessoas e um PIB
de quase 9 trilhões de dólares.”
(Joseph E. Stiglitz. Globalização: como dar certo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 137)

Tendo em vista essa informação e considerando as questões comerciais da chamada globalização, pode ser
dito que
a) esse acordo comercial, mesmo considerando as desigualdades entre México e EUA, foi bem sucedido e
trouxe novas possibilidades à nação mexicana, algo que no contexto da globalização é praticamente o único
caso de sucesso.
b) esse pacto abriu o país mais rico do mundo ao México e assim esses países continuaram a sua história
compartilhada, agora de forma institucionalizada, mostrando que países pobres se beneficiam com o livrecomércio.
c) na era da globalização ocorrem vários pactos comerciais – regionais ou não, que nem sempre foram (e
são) bem sucedidos, e vários são vistos como contrários à lógica do livre-comércio, já que privilegiam os
países membros dos acordos.
d) acordos comerciais regionais, como o citado, fracassaram em razão da condição desigual dos membros, e
por isso só se insiste, no mundo globalizado, em acordos e uniões com membros mais homogêneos, como a
União Europeia.
e) tal como o Nafta, o Mercosul é bem sucedido pelas associação com os EUA formando a ALCA (Área de
Livre Comércio das Américas), pois o sucesso está em combinar países de economias de pesos e formas
diferentes.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
A partir da leitura e análise do texto, responda a(s) questão(ões).
UM MOMENTO DE DESORDEM MUNDIAL
“Neste começo de século, assistimos a uma reformulação de fronteiras e influências políticoeconômicas no mundo. Essa nova forma de organização mundial, baseada na existência de redes, fluxos e
conexões, exige mudanças no método [...] de agrupar e separar territórios. [...]

Essa nova era é marcada pelo advento da globalização e da internet, que permitiu maior integração
internacional e criou um novo espaço [...], o “território-mundo”, composto de uma sociedade mundial que
compartilha os mesmos valores. A integração cada vez maior dos Estados e a soberania de um país através
de um grupo [...] são demonstradas pela força dos blocos econômicos, que estabelecem uma concorrência
acirrada entre si para manter a influência sobre seus parceiros comerciais. [...]
Identifica-se um novo movimento de regionalização do espaço contemporâneo a partir de redes
integradas ilegais de poder, como o tráfico de drogas e o terrorismo globalizado [...] e a reconfiguração dos
territórios devido a mudanças nas relações de poder e ao hibridismo cultural”.
(Adaptado de Ciência Hoje On-line. In: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/um-momento-de-desordem-mundial. Acesso em:
23/08/14.)

5) (Uepa 2015) O texto destaca como característica do mundo atual a formação de blocos econômicos,
mercados comuns entre nações, cujo objetivo é ampliar as relações entre os países que os formam e com
outras nações do mundo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
a) O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como NAFTA, tem como países formadores
os Estados Unidos, o Canadá, o México e a Venezuela.
b) O México e a Venezuela foram convidados a integrar o NAFTA, porque dispõem de petróleo em
abundância, o que facilita o comércio dos produtos industrializados de que necessitam.
c) A ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) é uma proposta de integração, cujo objetivo é a livre
circulação de pessoas, produtos e serviços entre todos os países do continente americano, exceto Cuba.
d) Entre os bons resultados alcançados pela União Europeia (bloco constituído pela maioria das nações da
Europa) estão a integração econômico-monetária, ou seja, a criação da moeda única e o livre trânsito das
pessoas residentes nos países membros.
e) Na América do Sul, a criação do Pacto Andino, constituído pelo Chile, Paraguai, Peru e Bolívia, e o
Mercosul, pelo Brasil e Argentina, propiciou áreas de livre comércio entre esses países, oportunizando a
negociação com blocos econômicos.
6) (Ucs 2014) Os blocos regionais surgiram devido às reformas econômicas impulsionadas pelo processo de
globalização, pelo desenvolvimento das comunicações e pela ampliação das trocas comerciais. O objetivo era
facilitar o comércio entre os países-membros. Analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das proposições
abaixo sobre os blocos econômicos.
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Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses, de cima para baixo.
a) V – V – V
b) V – F – F

c) F – V – V
d) V – F – V
e) F – F – F
7) (Pucrj 2014) Em relação à União Europeia (UE), o tratado econômico realizado em 1992 que iniciou o
processo de circulação da moeda regional, o Euro, foi o de:
a) Amsterdã.
b) Maastricht.
c) Lisboa.
d) Roma.
e) Nice.
8) (Espcex (Aman) 2018) "a União Europeia (UE) atrai muitos imigrantes, principalmente a porção mais rica
do bloco. Imigrantes vindos das ex-colônias europeias, em especial da África e da Ásia, procuram se
estabelecer em suas antigas metrópoles. [...] Também é significativa a imigração dos países mais pobres do
Leste Europeu para a porção mais rica da União Europeia."
Terra, L; Araújo, R.; Guimarães, R. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil, 3 ed, São Paulo: Moderna, 2015, p.92.

Sobre a questão imigratória na Europa, especialmente na União Europeia (UE), podemos afirmar que
I. o Espaço Schengen, constituído, dentre outros, por todos os países que compõem a UE, foi implantado por
um acordo, em 1985, e prevê o fim do controle das fronteiras e a livre circulação de pessoas entre os países
membros.
II. a livre circulação de pessoas entre os países da UE tem se mostrado um problema, por isso os países
membros tentam impedir qualquer fluxo imigratório, uma vez que quem consegue entrar em um dos países
do bloco pode circular livremente pelos demais.
III. em virtude da imigração magrebina, uma das principais comunidades muçulmanas na UE encontra-se na
França e sua presença funciona como pretexto para campanhas políticas de cunho xenofóbico.
IV. do ponto de vista econômico, o fluxo de imigrantes tem impactos positivos, pois ameniza o processo de
envelhecimento da população e fornece mão de obra barata para a maioria das funções rejeitadas pelos
europeus.
V. os fluxos imigratórios têm grande impacto demográfico na UE, visto que a maior parte do crescimento
populacional do bloco não decorre do crescimento vegetativo, mas sim dos saldos migratórios.
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.
a) I, II e IV
b) I, II e V
c) I, III e V
d) II, III e IV
e) III, IV e V
9) (Fgv 2014) No decorrer do século XX, para a organização de projetos de criação de blocos econômicos,
foi necessário superar rivalidades históricas. Isto ocorreu na Europa e também na América do Sul, quando o
Brasil e a Argentina deixaram de lado as disputas por hegemonia e engendraram um acordo, na década de
1980, que posteriormente originou o Mercosul.
Estes exemplos permitem afirmar que:
a) a herança colonial europeia dá maior flexibilidade aos países sul-americanos no âmbito das relações
políticas e econômicas.
b) quando o objetivo é reduzir ou eliminar os desníveis econômicos, as diferenças históricas são
abandonadas.
c) as questões de natureza étnico-culturais podem ser relevantes para o estabelecimento de relações
comerciais.
d) no contexto da globalização, as relações entre os Estados e as economias nacionais são modificadas.
e) as questões geopolíticas se tornam entraves quando os países procuram estabelecer relações
multilaterais.

10) (Unimontes 2012) Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos
países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais de
diversos tipos.
Fonte: TERRA, L. e COELHO, M. de A. Geografia Geral e Geografia do Brasil: O espaço natural e socioeconômico. São Paulo:
Moderna, 2005.

Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais, relacione as colunas.
1 - Mercado comum
2 - Zona de livre comércio
3 - União aduaneira
( ) Circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas.
( ) Padronização de tarifas para diversos itens relacionadas ao comércio com países que não pertencem ao
bloco.
( ) Livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços.
Assinale a sequência correta.
a) 1, 2, 3.
b) 3, 2, 1.
c) 2, 3, 1.
d) 2,1, 3.

Gabarito:
Resposta da questão 1:
[A]
O Mercosul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção. Desde então, aumentou bastante o fluxo comercial
entre os países membros. Os membros plenos do bloco adotam a união aduaneira, são: Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai. Para o Brasil, o Mercosul é vantajoso, uma vez que apresenta superavit comercial com
os demais membros, ou seja, exportações superam importações. A América Latina, incluindo o Mercosul, é
importante importadora de produtos industrializados brasileiros.
Resposta da questão 2:
[E]
A alternativa [E] está correta porque o bloco econômico criado pelo Tratado de Assunção é o Mercosul, do
qual, a Venezuela na condição de Estado parte desde 2012, sofre suspensão em 2017 sob a justificativa de
romper a ordem democrática estabelecida pelo Protocolo de Ushuaia.
Resposta da questão 3:
[A]
[Respostado ponto de vista da disciplina de História]
A associação pode ser feita porque no processo do Brexit, iniciado em 2017, havia uma previsão de que o
processo seria finalizado em março de 2019, mas estamos em dezembro de 2019 e a saída da Inglaterra da
União Europeia ainda não foi finalizada.
[Respostado ponto de vista da disciplina de Geografia]
A alternativa [A] é correta porque faz referência ao fato de que, embora o Brexit – isto é, a saída do Reino
Unido da União Europeia – tenha sido aprovado, as negociações e os prazos tem se postergado sem que o
Parlamento Britânico e o Europeu cheguem a um senso comum e oficializem os termos de saída do país do
bloco.
[Respostado ponto de vista da disciplina de Inglês]
A alternativa [A] está correta, pois a definição da expressão é: “avisar os outros que você sairá de uma festa e
acabar demorando mais do que o esperado”.
Resposta da questão 4:
[C]
Os blocos econômicos como o NAFTA (EUA, Canadá e México) são uma característica da globalização da
economia, uma vez que permitem o aumento do comércio entre os países sócios através da redução das
tarifas de importação. Todavia, por vezes, os países membros combinam tarifas mais elevadas com relação
ao comércio com nações fora do bloco, principalmente no caso da implantação da união aduaneira. Este tipo
de medida acaba inibindo o comércio com outras regiões do mundo e pode constituir obstáculo ao
crescimento do comércio multilateral (entre todos os países) defendido pela OMC (Organização Mundial do
Comércio).
Resposta da questão 5:
[D]
A União Europeia é o bloco econômico mais sofisticado quanto à integração econômica e social. Apresenta
união monetária, uma vez que existe a moeda única (euro) foi adotada por parte dos países do bloco que
constituem a Zona do Euro. O Acordo de Schengen permite a livre circulação de pessoas na maioria dos
países do bloco.
Resposta da questão 6:
[E]
Como mencionado corretamente na alternativa [E],

[F] porque o Mercosul encontra-se na segunda fase de integração dos blocos, que é a união aduaneira ou a
adoção de tarifa externa comum;
[F] porque o Nafta encontra-se na primeira fase de integração dos blocos, que é a zona de livre comércio, ou
seja, a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países membros;
[F] porque a União Europeia encontra-se na quinta fase de integração dos blocos, que é a adoção de defesa
e representação política integradas.
Resposta da questão 7:
[B]
O Tratado de Maastricht (1992) estipulou as regras necessárias para que cada país adotasse a moeda única
que veio a ser denominada de euro. Era necessária uma adequação das contas públicas, inflação e taxa de
juros. A nova moeda entrou em vigor na Zona do Euro em 2002.
Resposta da questão 8:
[E]
Os itens incorretos são:
[I] o Espaço de Schengen fiz respeito a livre circulação de pessoas na União Europeia, todavia não suprime o
controle de fronteiras, já que podem circular pela Europa pessoas que são de fora do bloco com diferentes
finalidades como turismo.
[II] a livre circulação de cidadãos trouxe enormes benefícios econômicos, sociais e culturais para os países da
União Europeia. Quanto à imigração, as posições dos países do bloco são diversificadas conforme o quadro
político e ideológico reinante, não existe consenso, existem países que desejam maiores restrições como
Hungria e Polônia, todavia, alguns países são mais liberais no acolhimento a imigrantes e refugiados, como é
o caso da Alemanha.
Resposta da questão 9:
[D]
Na década de 1990 com o fim da guerra fria e início da multipolaridade, emerge um novo panorama
econômico em nível mundial onde, direcionado pela doutrina neoliberal, ocorre a abertura e a integração dos
mercados e, portanto, como mencionado corretamente na alternativa [D], o cenário da globalização é
marcado pela redução do papel do Estado na economia construindo os blocos econômicos. Estão incorretas
as alternativas: [A], porque a formação do Mercosul se dá na tendência do neoliberalismo e não do
mercantilismo; [B], porque Argentina e Brasil, por serem economias dinâmicas, disputam seu papel de
hegemonia na geopolítica do subcontinente americano; [C], porque questões étnico-culturais não são
relevantes na formação do bloco; [E], porque em razão das vantagens oferecidas pelas relações multilaterais,
as disputas geopolíticas se dissolvem.
Resposta da questão 10:
[C]
O objetivo dos blocos regionais é estimular o comércio externo entre os países membros. A Zona de livre
comércio é o estágio inicial permitindo a circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas.
O estágio seguinte é a união aduaneira, que utiliza a TEC, tarifa externa comum aos países não pertencentes
ao bloco. Um estágio mais avançado em relação à união aduaneira é o mercado comum, como o Mercosul,
que permite a livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços.

