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União Europeia e EUA no contexto geopolítico 

 

Resumo 

 

União Europeia 
A União Europeia (UE) é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação 

econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de blocos mais avançados 

apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de pessoas 

e funcionamento de um Parlamento Europeu, recentemente, com a crise de migração enfrentada pelo 

velho continente, a criação de uma polícia de fronteiras.  

Atualmente o bloco é composto por 28 países membros. Em junho de 2016, através de um 

plebiscito, o Reino Unido decretou a saída do bloco econômico.  

O embrião do bloco surgiu em meados de 1957, com a criação da CCE (comunidade econômica 

europeia), ou MCE (mercado comum europeu), era formada apenas pela: Alemanha, Bélgica, França, 

Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Esta organização também era chamada de “Europa dos 6”. O 

contexto de criação da CEE foi na Guerra Fria, momento em que o mundo vivia a bipolarização entre os 

norte-americanos e soviéticos. Como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades 

europeias com uma recuperação economicamente e enfrentar o avanço da influência norte-americana, 

os europeus objetivaram criar vínculos para integração econômica. Neste mesmo contexto a Europa 

buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial e, bem como, de prosperar a paz. Dessa 

forma, outra intenção foi construir uma força militar e de segurança. Na década de 80 outros países 

integraram a CEE como a: Inglaterra, Grécia, Espanha, Dinamarca, Irlanda e Portugal. Com a adesão 

destes países, a comunidade europeia se chamaria de “Europa dos 12”. 

A criação da União Europeia ocorreu em 1992, na cidade de Maastricht na Holanda, quando os 

países membros da CEE se reuniram e assinaram o chamado Tratado de Maastricht. Este tratado, que 

entrou em vigor apenas em 1993, propôs uma integração e cooperação econômica, buscando 

harmonizar os preços e as taxas de importação. 

Em 1999 foi projetada a união monetária, a qual consistia na criação de um banco central e da 

moeda única, o Euro. Esta nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico 

e pode dar condições de fortalecer a economia e influência da UE para competir com o dólar norte-

americano 

  Com a UE permitiu-se a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas por meio da 

eliminação dos controles das fronteiras entre os países da UE, abolindo barreiras físicas, jurídicas e 

burocráticas. A União Europeia torna a Europa praticamente como se fosse um país único. 
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Contexto Geopolítico EUA 

Durante a Velha Ordem mundial, onde O mundo bipolar, que era dividido em dois lados: Estados 

Unidos (capitalista) e União Soviética (socialista). Com o declínio do socialismo e, consequentemente, 

a queda da União Soviética houve uma transformação no cenário geopolítico mundial, e essa começou 

a ser estabelecida. Com a saída da União Soviética do cenário global, em relação à sua influência 

política, os Estados Unidos passaram a se tornar maior potência mundial e não havia nenhum país para 

ir contra as suas ofensivas.  

Devido ao fortalecimento econômico, obtido durante e pós Segunda Guerra, os EUA exercem um 

grande poder sobre os organismos financeiros internacionais, forçando a abertura da economia de 

países subdesenvolvidos, todavia, possui políticas protecionistas em relação à entrada de produtos 

estrangeiros em seu território criando taxas alfandegárias, além de exercer um forte poder de 

manipulação sobre o mercado internacional.  

Quanto à questão cultural os americanos desenvolvem a difusão de sua cultura, isso ocorre 

através dos veículos de comunicação em massa como canais americanos, seriados, músicas e 

principalmente o cinema, que vende uma imagem ou um modelo a ser seguido ditando ao mundo o que 

se deve vestir, comer, comprar, assistir, ouvir, um exemplo disso são as multinacionais que alteram, 

com os fast food, os hábitos alimentares. 

Os EUA se destacam como potência no seguimento militar, investimento oriundo também 

durante a Guerra fria (conflito entre EUA capitalista e URSS socialista). 

Mas toda essa hegemonia pode entrar em declínio, segundo alguns estudiosos, provocado 

principalmente pela queda do PNB de 1960 a 2003, ameaça de países como China, Tigres Asiáticos e 

Alemanha, absorção de produtos importados por parte dos americanos deixando saldos negativos em 

sua balança comercial. 
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Exercícios 

 

1.  

 

Tendo em vista o que a charge pretende expressar e a data de sua publicação, dentre as legendas 

propostas abaixo, a mais adequada para essa charge é: 

a) Suspensão do embargo econômico a Cuba por parte dos EUA.  

b) Devolução aos cubanos da área ocupada pelos EUA em Guantánamo.  

c) Fim do embargo das exportações petrolíferas cubanas.  

d) Retomada das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba. 

e) Transferência de todos os presos políticos de Guantánamo, para prisões norte-americanas. 

 
 

2. Observe o mapa 

 

Atlas Geográfico Escolar. IBGE, 2012. 

 

Com base no mapa e em seus conhecimentos sobre os EUA, 

a) aponte duas razões da importância geopolítica desse país, na atualidade, considerando sua 

localização e dimensão territorial; 

b) explique a importância econômica, para esse país, da região circundada no mapa, considerando 

os recursos naturais e os aspectos humanos. 
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3. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos da América aprovou uma 

série de medidas com o objetivo de proteger os cidadãos americanos da ameaça representada pelo 

terrorismo internacional. Entre as medidas adotadas pelo governo norte-americano estão 

a) A realização de acordos de cooperação militar e tecnológica com países aliados no combate ao 

terrorismo internacional; e a prisão imediata de árabes e muçulmanos que residissem nos Estados 

Unidos. 

b) A realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas; e a 

restrição da liberdade e dos direitos civis de suspeitos de associação com o terrorismo. 

c) A concessão de apoio logístico e financeiro a países que, autonomamente, pudessem combater 

grupos terroristas em seus territórios; e a preservação dos direitos civis de suspeitos de 

associação com o terrorismo, que residissem dentro ou fora dos Estados Unidos. 

d) A realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas; e a 

flexibilização do ingresso nos Estados Unidos de pessoas oriundas de qualquer região do mundo. 

e) A realização de acordos de cooperação militar e tecnológica com países suspeitos de sediarem 

grupos terroristas; e a preservação dos princípios de liberdade individual e autonomia dos povos. 

 

4. O referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao Brexit, após 43 anos de adesão à 
União Europeia. São potenciais consequências dessa decisão, nos níveis nacional e continental, 
respectivamente, 

a) o pedido da Irlanda do Norte por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido 

e a continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido. 

b) o pedido da Inglaterra por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a 

continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido. 

c) o pedido da Escócia por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o 

comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido. 

d) o pedido do País de Gales por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e 

o comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido. 

 

5. No continente europeu, a lógica das economias nacionais presidiu a implantação da atividade 

industrial. Ao longo do século XIX, grandes aglomerações industriais se desenvolveram, na maioria das 

vezes, polarizadas pela presença de complexos siderúrgicos. 

(...) 

A integração econômica definida pelo Tratado de Maastricht promoveu uma profunda reestruturação 

espacial da indústria europeia. 
Adaptado de TERRA, Lygiae outros. Conexões. Ed. Moderna. São Paulo. 2010. 

 

Sobre as mudanças observadas na organização espacial da indústria europeia, analise as afirmações 

a seguir. 

I. Os complexos siderúrgicos tendem a se deslocar para as áreas que enfrentam um processo de 

desindustrialização, com o objetivo de valorizar seus fatores internos. 

II. As empresas tendem a traçar novas estratégias locacionais, visando a atender às necessidades 

de um mercado consumidor multinacional. 
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III. As empresas de capital intensivo surgidas nas últimas décadas tendem a renovar as bacias 

carboníferas, graças às possibilidades de geração de energia renovável. 

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I. 

b) III. 

c) I e II. 

d) II. 

e) II e III. 

 

6. A Turquia, um dos países candidatos a integrar a União Europeia, tem dividido opiniões quanto ao seu 

ingresso no bloco. Dentre as polêmicas que dificultam sua entrada, destacam-se: 

I. A posição estratégica que o país ocupa enquanto nação cristã no combate ao terrorismo e ao 

fundamentalismo; 

II. O tratamento diferenciado que o país ainda faz para com homens e mulheres; 

III. A prática de violação dos direitos humanos ainda presente no país, sobretudo contra os curdos; 

IV. A instabilidade econômica que o país ainda não conseguiu solucionar. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I e IV, apenas 

b) I, III e IV 

c) I, II e III 

d) II, III e IV 

e) II e III, apenas 

 

7. “UE criará sistema unificado de eletricidade em 2015. Com geração regional, o bloco soma prejuízos 

de US$ 5,4 bilhões. Integração seria uma forma de ganhar sinergias” (Veja, 25/09/2013). 

O texto acima revela uma importante etapa de integração dos países europeus através da União 

Europeia. Tal integração é considerada importante, pois: 

a) há uma preocupação presente em toda Europa sobre o desmembramento econômico do 

continente. 

b) é uma forma de se precaver diante da eminente ameaça de invasão militar dos Estados Unidos. 

c) poderá tornar a Europa novamente o principal centro econômico e político do mundo. 

d) será uma estratégia de combater os avanços desenfreados da Globalização sobre a Europa. 
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8. “Para a União Europeia, nada muda. A Espanha continua sendo nosso único interlocutor.” A mensagem 

nas redes sociais do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, é a primeira reação de peso à 

declaração da Catalunha: a UE não reconhece a independência. A equipe de Tusk advertiu que é preciso 

evitar uma “escalada", o que seria uma péssima noticia “para os catalães, para a Espanha e para a 

Europa". 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/27/intemadonal/1509120610_062639.html> Acesso em: 27 de mar, 

2017. 

Considerando-se o contexto geopolítico do movimento separatista da Catalunha, responda. 

a) Por que esse movimento separatista representou e ainda representa uma ameaça para os outros 

países integrantes da União Europeia? 

b) Apresente dois argumentos utilizados pelos separatistas da Catalunha para justificar sua 

independência da Espanha. 

9. “Desde 1º de janeiro de 2002, o euro, a nova moeda comum europeia, deixou de ser virtual para tornar-

se realidade. [...] Na maior troca monetária já realizada na história, o euro substituiu 12 moedas, 

tornando-se o meio de pagamento oficial daqueles países. Isso significa que, passado o período de 

dupla circulação, 12 moedas europeias deixaram de existir; é o caso, por exemplo, do marco alemão, 

uma das moedas mais estáveis do mundo; assim como da dracma grega, cujo nome tem suas origens 

no século 6 a.C”. 

“Saiba por que o Euro foi criado”. Folha Online, 18/04/2009. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/. 

 
Entre as consequências da criação do euro, podemos citar: 

I. O alinhamento dos preços das mercadorias e serviços entre os países; 

II. Dinamização das relações econômicas empresariais no mercado financeiro; 

III. Derrubada gradativa das fronteiras entre os países que adotaram a nova moeda; 

IV. Fim das dívidas externas desses países com o FMI, por possuírem, agora, uma moeda mais 
poderosa. 

 
Estão corretas as afirmações: 

a) I e II 

b) III e IV 

c) I, II e III 

d) II, III, IV 

e) I, II e IV 

 
 

10. As origens da oposição dos britânicos à União Europeia (UE), que estão na justificativa do Brexit, 

remontam ao fato de que, historicamente, eles nunca abraçaram uma identidade europeia. O Brexit 

representa um duro golpe ao projeto de integração europeu cujas origens datam do pós-Segunda 

Guerra Mundial. 
BBC Brasil, junho de 2016. Adaptado. 

a) Aponte e explique o contexto geopolítico relacionado à origem do projeto de integração europeia. 

b) Aponte um motivo de ordem econômica e outro de ordem social relacionados ao interesse dos 

britânicos na salda da UE. 
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Questão contexto 

 

O referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao Brexit, após 43 anos de adesão à 

União Europeia. Cite potenciais consequências dessa decisão, nos níveis nacional e continental, 

respectivamente. 
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Gabarito 

 

1. D 
Em dezembro de 2014, os líderes dos EUA e de Cuba anunciaram a retomada das relações diplomáticas 

entre os dois países, rompida no início da década de 1960, durante a Guerra Fria. 

 
2.  

a) Os Estados Unidos são a principal potência mundial. É a quarta maior extensão territorial do mundo, 

rica em recursos naturais (petróleo, gás natural, gás de xisto, metais etc.). É também o terceiro país mais 

populoso e um grande mercado consumidor com alto poder aquisitivo. O país é a maior economia do 

mundo (com PIB avaliado em dólares), industrializado, além de ser potência tecnológica. O país é muito 

influente em todos os fóruns internacionais (ONU, FMI, Banco Mundial, OMC etc.). Também é a principal 

potência militar, representando cerca de 50% dos gastos militares do planeta e com capacidade de 

executar intervenções militares em outros países. 

b) A região circundada é o Nordeste (manufacturing belt, atualmente rust belt). É uma região com grande 

concentração populacional e urbana, a exemplo da megalópole Boswash (Boston, Nova York, Filadélfia 

até Washington). Apresenta grande concentração industrial desde o século XIX, importantes instituições 

de pesquisa, mão de obra qualificada e mercado consumidor. Diversos recursos naturais estimularam a 

industrialização da região, a exemplo do ferro, do carvão (região dos Apalaches) e dos recursos hídricos 

(transporte e geração de energia).  

  
3. B 

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o governo estadunidense iniciou ações militares 
preventivas em países suspeitos de colaborarem com grupos terroristas. O Afeganistão foi o primeiro 
país a sofrer esse tipo de ataque. Com ele, os Estados Unidos buscaram desarticular e enfraquecer a rede 
terrorista Al Qaeda. 
 

4. C 
A decisão britânica em retirar-se da união europeia, denominada BREXIT, gerou consequências políticas 
que promoverá negociações nos próximos anos. Destaca-se a decisão escocesa em consultar seus 
cidadãos sobre uma possível independência em relação do Reino Unido. Caso essa independência ocorra, 
haverá a possibilidade de a Escócia aderir ao bloco supranacional. 
 

5. D 
Dentre as mudanças observadas na organização da indústria europeia nota-se que muitas empresas se 
deslocaram para áreas que oferecem vantagens fiscais, mão de obra barata e leis ambientais flexíveis. 
Dentre as novas estratégias locacionais destaca-se a preocupação em instalar indústrias em áreas que 
ofereçam boa infraestrutura de transporte e comunicação, permitindo atender mercados consumidores 
de diversos países. Vale lembrar que as empresas de capital intensivo têm pouca relação com a 
renovação das antigas bacias carboníferas. 

 

6. D 
Itens II, III e IV, respectivamente, devido às questões religiosas, as imposições existentes sobre as 
mulheres no país, ainda que tenham sido recentemente atenuadas, ainda são um grande empecilho ao 
ingresso da Turquia na UE. A repressão contra os curdos (maior nação sem pátria do mundo) e contra 
outras desinências étnicas no país, é um problema que pesa contra a Turquia, uma vez que a União 
Europeia não admite posturas governamentais de violação aos direitos humanos. A fragilidade 
econômica da Turquia, apesar dos recentes índices de crescimento, é vista com desconfiança pelos 
membros da União Europeia, o que se tornou pior com as recentes crises pelas quais esse bloco passou. 
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7. C 
Um dos principais motivos de integração dos países-membros na União Europeia é promover um melhor 
desenvolvimento do continente e torná-lo novamente o centro do poderio econômico e político mundial. 
 

8.  

a) O movimento separatista na Catalunha representou e ainda representa uma ameaça pelo seu poder de 

fomentar a insurgência de outros movimentos de caráter separatista dentro do bloco. Esses movimentos 

ameaçam a manutenção de territórios historicamente consolidados e têm o potencial de gerar 

repercussões de ordem econômica na estabilidade da UE. 

b) Entre os argumentos destacam-se: a cultura e o idioma diferentes do restante da Espanha, o que 

alimenta uma questão de identidade própria; por ser uma das regiões mais ricas da Espanha, a Catalunha 

enxerga um descompasso entre o que é arrecado e o que é reinvestido na região; por fim, o crescente 

número de desempregados na Catalunha poderia ter na independência uma solução. 

 
9. A 

Apenas os itens I e II são verdadeiros, pois a adoção de uma moeda única entre vários países da União 
Europeia permitiu uma estabilidade cambial entre eles, facilitando o alinhamento dos preços das 
mercadorias para além das fronteiras nacionais. – Enquanto moeda financeira, o euro cumpre uma 
importante função de dinamizar as negociações de ações das empresas situadas nos países-membros 
da UE, pois não há diferença e nem preocupações com as oscilações cambiais em nível local. Além disso, 
há nesse quesito um estímulo à formação e integração de empresas totalmente europeias. 
 

10.  
a) A origem do projeto de integração europeia remete ao pós-segunda guerra mundial, com o continente 
mais uma vez destruído por causa de guerras e ocupado pela ascensão da URSS e EUA. A tentativa de 
integração surge como uma forma dos países europeus superarem as dificuldades do pós-guerra e para 
a reconstrução econômica do continente, além de evitar futuros conflitos. 
b) Ordem econômica: a perda de autonomia nas decisões do comércio externo, elevado custo de 
manutenção ou ajuda aos países em crise e com economia periférica. Ordem social: defesa da soberania 
nacional, o orgulho da identidade britânica e, a perda do controle efetivo sobre suas próprias fronteiras 
frente à imigração. 
 
 

Questão Contexto  

 

A decisão britânica em retirar-se da união europeia, denominada BREXIT, gerou consequências políticas 

que promoverá negociações nos próximos anos. Podemos destacar a decisão escocesa em consultar 

seus cidadãos sobre uma possível independência em relação do Reino Unido. Caso essa independência 

ocorra, haverá a possibilidade de a Escócia aderir ao bloco supranacional Outro importante aspecto diz 

respeito à situação política dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, como também dos 

britânicos que rendem em demais países da União Europeia. Atualmente eles possuem a condição de 

livre circulação, que será revisada em futuras negociações.    

 


