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BRICS e o Mundo Emergente  
 
1. 
 

 
 
Apresente dois argumentos favoráveis à decisão dos países integrantes da Aliança do Pacífico de 
formarem um bloco regional de comércio. Em seguida, justifique a situação vantajosa resultante 
da posição geográfica do litoral desses países para a melhoria do seu desempenho no comércio 
internacional. 
 
 
2. 

 
 
Com elevadas taxas de crescimento em seu Produto Interno Bruto nos últimos anos, a China 
confirma sua posição de destaque nos cenários político e econômico mundiais. Indique dois 
fatores que impulsionaram esse grande avanço da economia chinesa. 
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3.  Leia o seguinte texto: 
 
O G7 não dispõe mais de condições para continuar a ser o diretório da economia mundial. Muitas 
de suas atribuições foram transferidas para o G20. Os emergentes adquiriram um peso maior nas 
decisões das instituições financeiras de Bretton Woods, na OMC, no debate sobre o clima, e, em 
breve, na ONU. Qual é a meta dessa corrida? Para alguns, substituir os poderosos de hoje; para 
outros, de modo mais realista, abrir as portas para um condomínio mundial mais representativo. 
Os BRICs têm boas credenciais para subir ao pódio dos vencedores na maratona do século. 
 

VELLOSO, J. P. dos R. (coord.) China, Índia e Brasil: o país na competição do século. Rio de 
Janeiro: José Olympio: INAE, 2011. p.44. 

 
 
Compare os países que compõem BRICS, considerando: 
a) a matriz energética. 
b) o peso demográfico. 
 
 
4. 
 

 
 
De acordo com a ilustração e com os conhecimentos sobre as economias ricas e em expansão, 
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a) relacione os principais grupos de países que constituem o G-20; 
b) indique o objetivo da criação do G-20, em 1999; 
c) aponte uma característica econômica que sobressai em cada país do BRIC (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul).  
   
 
5. Em 2008, pela primeira vez desde 1880, os países ricos passaram a representar menos de 
50% da produção mundial. 
 

 
 
Apresente dois fatores que explicam o elevado desempenho econômico dos BRIC, grupo formado 
por Brasil, Rússia, Índia e China, nos últimos dez anos. 
 
Apresente também duas consequências, uma geopolítica e outra ambiental, dessa nova realidade 
econômica mundial.   
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Gabarito 

 
1. UERJ - Dois dos argumentos:  
 • ampliação do mercado consumidor 
 • ampliação dos fluxos de turistas entre os participantes  
• aumento dos fluxos de capital entre os países-membros  
 • crescimento do intercâmbio de serviços dentro do bloco 
 • perspectiva de aumento dos investimentos diretos externos  
 • possibilidade de geração de emprego e renda pela ampliação do comércio externo  Uma das 
vantagens da posição geográfica do litoral:  
• Como todos os países têm litoral no Oceano Pacífico, isso facilita o intercâmbio com os países 
asiáticos com quem eles já possuem acordos comerciais. 
 • O litoral no Oceano Pacífico favorece o comércio com a Costa Oeste dos Estados Unidos. 
 • Alguns países possuem litoral no Pacífico e no Atlântico, o que facilita o comércio com um 
número muito grande de territórios na Ásia, Oceania, América do Norte e Europa Ocidental. 
 
2. UERJ - Dois dos fatores:  
• mão de obra com baixo custo  
• fragilidade da legislação ambiental 
 • disponibilidade de matérias-primas  
• política de incentivo às exportações 
 • disponibilidade de fontes de energia  
• crescimento recente do mercado interno  
• abertura econômica com entrada de capital estrangeiro  
• disponibilidade de infraestrutura moderna nas zonas especiais 
 
3. FGV   
a) Os países, em razão de seu modelo econômico, caracterizam o uso de combustíveis fósseis 
como base da matriz energética, com grande demanda de petróleo e carvão mineral. O Brasil 
apresenta um diferencial por utilizar grande quantidade de energia renovável, como a 
hidroeletricidade e o etanol. 
b) Os países do BRIC’S caracterizam-se por serem populosos, embora somente China e Índia 

sejam considerados povoados, o que resulta em vantagens competitivas em razão de 
constituírem um grande mercado consumidor. 

 
4. UFBA - a) O G-20, Grandes Economias ou Finanças, é formado por 8 países desenvolvidos, 11 

países subdesenvolvidos emergentes e pela União Europeia enquanto organização.  
 
b) Quando se originou em 1999, o G-20 objetivou a prevenção de crises financeiras em escala 

global e contava com uma reunião anual com os presidentes dos Bancos Centrais dos 19 
países e da União Europeia. Com o advento da crise financeira de 2008, o grupo foi fortalecido 
e ganhou destaque político com a participação dos presidentes e primeiros-ministros dos 
integrantes. 

 
c) A sigla “BRIC original” refere-se aos quatro grandes países emergentes no mundo, com grande 
território, grande população, grande PIB e mercados consumidores muito expressivos e em 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Lista de Exercícios 

Geografia 
Cláudio Hansen 

26/11/2014 

 
crescimento. O Brasil tem como destaque como exportador de commodities do agronegócio e 
mineração. A Rússia é grande exportadora de petróleo, recursos minerais e armamentos. A Índia 
é expressiva no setor de serviços ligados a tecnologia da informação, a exemplo das exportações 
de softwares. A China apresenta o maior parque industrial do mundo e é grande exportadora de 
produtos manufaturados com baixo custo. A África do Sul é grande destaque no setor de 
mineração com destaque a exploração de pedras preciosas.   
 
5. UERJ - Os BRIC’s são considerados países de economia emergente que pode basear-se entre 
outras características por: atração de investimentos externos; mercado consumidor em expansão; 
expansão industrial; baixos custos de produção. 
Uma das consequências geopolíticas mais importantes é o fortalecimento das relações Sul-Sul, 
além da consolidação da multipolaridade com potencial de criação de novas alianças em nível 
global.   
Em termos ambientais, destacam-se: maior poluição; avanços agropecuários sobre áreas de 
matas nativas.   
 
 

 
 


