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Blocos econômicos e organizações internacionais 

 

Resumo 

 

A Globalização ou Mundialização é um fenômeno que aprofunda a integração global e que envolve 

diferentes dimensões das sociedades – setor econômico, social, cultural e político – promovendo a 

intensificação das relações e das trocas.   

A intensificação do fenômeno se deu a partir do início do século XXI e foi possibilitada pelo avanço 

tecnológico, das comunicações – internet, telefonia fixa e móvel, televisão, satélites, cabos de fibra ótica, por 

exemplo - e dos transportes – em especial o aéreo e o marítimo, pois possibilitou a circulação das informações 

entre empresas, instituições financeiras, governos, pessoas e outros. Estas inovações tecnológicas são por 

muitas vezes relacionados à expressão “encurtamento das distâncias”, haja visto que, a partir destes avanços 

a relação tempo-espaço foi alterada e a uma nova configuração surgiu.  

Esta nova configuração da relação tempo-espaço se caracterizou pela possibilidade de se percorrer 

grandes distâncias em um tempo menor. Se na época das grandes navegações a contagem do tempo era em 

dias ou meses, como no caso de uma viagem de navio, atualmente essa contagem é feita em horas, como no 

caso de uma viagem de avião, ou até segundos, como no caso de uma videoconferência. A partir destas 

relações ocorrem as trocas econômicas, sociais, políticas, culturais e outras entre as sociedades. Estas 

relações e trocas possibilitam à formação do que comumente se chama de uma “aldeia global”, ou seja, a 

formação de uma rede de conexões que cria assim um mundo interligado, uma grande aldeia.  

A globalização apresenta diversos agentes que interagem entre si e assim estabelecem trocas originando 

um arranjo singular no cenário mundial. Dentre estes identificam-se dois agentes chave, os Estados nacionais 

e as empresas, mais especificamente as transnacionais – empresas que possuem sede em seu país de origem 

e filiais ao redor do mundo. 

Os Estados nacionais são fundamentais dentro do contexto de um mundo globalizado, isso porque são 

eles que originam os blocos econômicos – arranjo entre países para se facilitar trocas, sobretudo comerciais, 

mas também de pessoas em alguns casos, pode-se citar como exemplos o MERCOSUL, o NAFTA e a União 

Europeia -, além disso cabe a este agente organizar o seu território, e por extensão, a entrada de produtos, 

pessoas e culturas externos a ele. Cabe destacar a característica neoliberal adotada pelos países neste 

contexto de globalização, em que se defende o Estado mínimo, ou seja, uma menor atuação do Estado na 

economia com o objetivo de reduzir as barreiras aos fluxos globais.  

Alguns blocos econômicos são: 

• União Europeia: Que se caracteriza por tarifas internas dos produtos e de exportação dos países que 

fazem parte do bloco, comuns, porém, além disso, é uma união monetária, tem livre circulação de 

pessoas, mercadorias, serviços e capitais (é o principal bloco econômico e o que está em estágio mais 

avançado de interação). 

• Mercosul: É uma união aduaneira e consiste em um estágio mais avançado de integração. Os países 

membros eliminam as tarifas aduaneiras entre si e estabelecem as mesmas tarifas de exportação e 

importação TEC (Tarifa Externa Comum) para o comércio internacional fora do bloco. 

• NAFTA: É um acordo de livre comércio, em que os países membros tem tarifas internas comuns, 

somente. Não há acordos de tarifas externas comuns e nem livre circulação de pessoas. 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

Há ainda outros agentes igualmente fundamentais no engendramento deste processo, tais como os 

organismos supranacionais – tais como a OMC (Organização Mundial do Comércio) que está além de uma 

escala nacional de um país, que se coloca como um órgão independente e que possui papel de decisão, 

mediação e deliberação sobre assuntos comerciais entre os países -, o mercado financeiro – este propiciado 

pela fluidez da informação no espaço possibilita trocas cada vez mais rápidas e ao mesmo tempo gera 

impactos sociais e econômicos em diversas escalas, impactando profundamente o espaço -, e também a 

infraestrutura técnica – pode-se citar como desdobramento deste agente a rapidez da circulação de 

informações. 

 

OMC - Organização Mundial do Comércio  

Com sede em Genebra, na Suíça, a OMC visa promover e regular o comércio entre as nações. É criada 

em 1995, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Em 2002, a China, que possui a maior 

população do planeta e o 6 maior PIB mundial, ingressa na OMC. 

 

ONU - Organização das Nações Unidas 

A ONU é o organismo internacional que surge no final da Segunda Guerra Mundial em substituição à Liga 

das Nações. Tem como objetivos manter a paz, defender os direitos humanos e as liberdades fundamentais e 

promover o desenvolvimento dos países em escala mundial. Sua primeira carta é assinada em junho de 1945, 

por 50 países, em San Francisco, nos EUA. 

Atualmente, a ONU é integrada por 185 dos 192 Estados do mundo. Nos últimos anos enfrenta uma crise 

financeira e política. A crise política está relacionada à necessidade de redefinição de seu papel no mundo pós-

guerra Fria.  

Cinco órgãos principais compõe a ONU: a Assembléia Geral, o Conselho de Segurança, a Secretaria 

Geral, o Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça.  

O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países-membros, sendo que 5 são membros 

permanentes com direito a veto (Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China) e 10 são membros 

temporários com mandato de 2 anos.  
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Exercícios 

 

1. Mercosul debaterá espionagem e segurança da internet 
 
No momento em que novas denúncias de espionagem foram trazidas a público (...), dessa vez 
envolvendo quebra de sigilo das comunicações de e-mail, SMS, chamadas telefônicas e até mesmo 
navegação na Internet da presidente Dilma Rousseff e seus assessores diretos, os ministros do Interior 
– o equivalente à Casa Civil no Brasil – e da Justiça dos países que compõem o Mercosul e outros 
associados ao bloco se preparam para discutir as denúncias de espionagem e a segurança da Internet. 
Os ministros dos países membros e associados se reunirão no dia 8 de novembro, nas Ilhas Margarita, 
na Venezuela, e debaterão também outras questões, como fluxos migratórios, jogos de futebol, delitos 
cibernéticos e integração de dados entre os países do bloco. 

Disponível em http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/mercosuldebatera-espionagem-e-seguranca-da-internet 
(adaptado). Acesso em: 09 de setembro de 2013. 

 
Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o Mercosul, analise as sentenças abaixo: 

I. Atualmente, o Mercosul é formado por quatro países membros: Argentina, Brasil, Uruguai e 

Venezuela. Em 2012, o Paraguai foi expulso devido ao processo de impeachment do presidente 

Fernando Lugo. 

II. As reuniões do Mercosul, além de tratarem de questões comerciais, também são voltadas para 

temas das esferas política, cultural e esportiva, o que demonstra o objetivo de integração entre os 

países membros. 

III. Atualmente, o bloco se classifica como um mercado comum, depois de ter passado pelos estágios 

de união aduaneira e de área de livre comércio. Esse atual estágio é caracterizado pela livre circulação 

de pessoas, bens, serviços e capitais. 

IV. Esse bloco econômico foi criado com a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, por Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai. Com isto, objetivavam a integração dos quatro Estados membros por meio 

do estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC). 

 
Estão corretas apenas as alternativas 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
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2. Observe no mapa os maiores deslocamentos da produção de commodities do globo. 

 
Fonte:TAMDJIAN, James Onnig; MENDES, Ivan Lazzari. Geografia: estudos para a compreensão do espaço, v.1. São Paulo: 

FTD, 2010. (adaptado) 
 

Considerando esses deslocamentos, o oceano que assume, atualmente, o papel comercial das grandes 

rotas econômicas pelas dinâmicas que nele se aglutinam é 

a) o Atlântico, pela sua extensa área e intensa rota comercial, pelo crescimento das economias da 

Europa, da África e da América. 

b) o Ártico, por fazer parte de acordos econômicos internacionais, alcançando a Federação Russa, a 

América e a Península Escandinava. 

c) o Antártico, por constituir a base econômica no prolongamento meridional do oceano Atlântico, 

influenciando na América e na Ásia. 

d) o Índico, por ser receptor dos rios mais importantes para a economia do globo, influenciada pela 

ocorrência das monções na Europa e na América. 

e) o Pacífico, pelo crescimento das economias da Ásia, especialmente o Japão e a China, somando-se 

à economia dos Estados Unidos. 

 
 

3. Em 1 de Janeiro de 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) entrou em vigor. O 

NAFTA criou uma das maiores zonas de comércio livre do mundo, que agora liga 450 milhões de pessoas 

que produzem 17 trilhões de dólares em bens e serviços. O comércio entre os países do NAFTA vem 

crescendo desde que o acordo entrou em vigor. 
Disponível em: http://www.ustr.gov. Acesso em: 08/12/2013 

 
O NAFTA se tornou um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, apesar de fazer parte dele 
apenas 
a) EUA, Canadá, Venezuela e Brasil. 
b) EUA, Canadá e Inglaterra. 
c) EUA, Canadá, Brasil e Argentina. 
d) EUA, Canadá e México. 
e) EUA, Canadá, México e Brasil. 
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4. Considere os textos. 
I. [maio de 2011] O governo da presidente Cristina Kirchner aplica uma saraivada de medidas que 

restringem ou atrasam a entrada de produtos brasileiros no mercado argentino. Segundo a 
consultoria portenha Abeceb, do total de exportações realizadas pelo Brasil para a Argen tina, 23,9% 
são alvo de barreiras – quase um quarto das vendas. 

(http://veja.abril.com.br/noticia/economia/argentina-aumenta-barreiras-comerciais-contra-o-brasil) 

 
II. [outubro de 2011] A decisão do Brasil de elevar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 

veículos importados foi questionada durante reunião do comitê de acesso a mercados da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). Durante o encontro, representantes de Japão, Austrália, 
Coreia do Sul, Estados Unidos e União Euro- peia – que abrigam algumas das maiores montadoras 
do mundo – pediram à delegação brasileira explicações sobre a medida. 

(http://oglobo.globo.com/economia/mat/2011/10/14/paises-exportadores-de-vei- culos-reclamam-na-omc-do-aumento-do-ipi-
925586226.asp#ixzz1cQB0V2Hq) 

 
Sobre os textos, é correto afirmar que 

a) ambos expressam medidas protecionistas que visam salvaguardar as indústrias nacionais. 

b) ambos têm como objetivo criar superávits nas balanças comerciais argentina e brasileira. 

c) I mostra uma medida protecionista e II é uma retaliação brasileira aos subsídios agrícolas dos países 

ricos. 

d) I representa o rompimento dos acordos firmados pelo Mercosul e II é uma medida protecionista do 

Brasil. 

e) I é medida fortemente condenada pela OMC e II tem caráter paliativo para balanças comerciais 

deficitárias. 

 
 

5. A abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços em escala mundial, um fenômeno da 
globalização, gerou disputas acirradas entre empresas e países no âmbito do mercado global, o que 
favoreceu a formação de blocos econômicos regionais - alianças econômicas em que os parceiros 
estabelecem relações econômicas privilegiadas. O bloco econômico que, sem adotar uma moeda única, 
busca a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços dos seus países membros e, ao 
mesmo tempo, elimina as tarifas aduaneiras internas e adota tarifas comuns para o mercado fora do 
bloco, pode ser classificado como: 

a) Associação de livre-comércio; 

b) União aduaneira; 

c) União econômica e monetária; 

d) Zona de preferência tarifária; 

e) Mercado comum. 
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6. Quanto mais a globalização econômica avança, mais o mundo é marcado pela fragmentação do espaço 
geográfico por meio de megablocos regionais, como mostra a figura. Em contrapartida, quanto mais 
abrangente for a integração do bloco, maior a perda de soberania dos Estados participantes. 

MEGABLOCOS REGIONAIS 

 
 
Os blocos I, II, III e IV, representados na figura, são, respectivamente: 

a) Nafta, Comunidade Econômica Européia, Alca e Mercosul. 

b) União Européia, Apec, Aladi e Alca. 

c) CEI, União Européia, Mercosul e Nafta. 

d) Pacto Andino, Comunidade Econômica Européia, CEI e Nafta. 

e) Nafta, Mercosul, União Européia e CEI. 

 

7. A ALCA ou o MERCOSUL? Essa é uma dúvida que paira sobre as cabeças de milhões de latino-
americanos. Sabe-se que no atual estágio do sistema capitalista a integração de países em blocos é 
necessária como sobrevivência e participação no comércio mundial para muitos países. Sobre esses 
blocos afirma-se: 

I. A maior parte das trocas comerciais entre os membros do MERCOSUL envolve o Brasil e a Argentina. 

II. A criação da ALCA representa um fator de fortalecimento internacional do MERCOSUL. 

III. As recentes relações comerciais do Brasil com a África e a China foram fatores importantes para a 

atual estagnação do MERCOSUL. 

IV. Mesmo com a integração que será promovida pela ALCA, os Estados Unidos deverão continuar 

colocando barreiras protecionistas em alguns produtos como os gêneros agrícolas. 

V. Para muitos países como o Chile, o Peru e o México, a consolidação da ALCA é vista como uma 

oportunidade de ampliação das exportações e atração de investimentos. 

 

Estão corretas SOMENTE as afirmações 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) I, IV e V 

d) II, III e IV 

e) III, IV e V 
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8. Leia com atenção: 
“Hoje é um marco no relacionamento entre a Europa e a Turquia. Uma Turquia estável, moderna e 

democrática é um objetivo que devemos apoiar ativamente na União Européia e na Turquia [...] É claro 

que o caminho em direção a admissão da Turquia será longo e difícil [...] As negociações devem ser justas 

e rigorosas [...] A Turquia será tratada da mesma forma como os outros candidatos. E terá que respeitar 

estritamente os requisitos sobre a democracia, os direitos humanos e o papel da lei para se juntar ao 

clube. A Europa deve aprender mais sobre a Turquia. E a Turquia deve conquistar corações e mentes dos 

cidadãos europeus [...]” 
(Declaração do presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso, na abertura das negociações para a admissão da 

Turquia, no dia 03 de outubro de 2005. In: Site da Delegação Européia no Brasil, www.delbra.cec.eu.int/) 

 

Sobre as negociações para a admissão da Turquia na União Européia pode ser dito que 

a) a Turquia não tem grandes interesses econômicos e políticos para ingressar na União Européia, mas 

está sendo pressionada pela entidade européia em razão de uma estratégia geopolítica do ocidente 

que visa, via Turquia, ampliar sua influência no Oriente Médio. 

b) há uma rejeição popular na Europa e de alguns países da UE à Turquia por temerem o ingresso de 

um país que sozinho representaria quase a metade da população da entidade européia, o que daria 

a ele força excessiva no parlamento europeu. 

c) algumas das dificuldades para se admitir a Turquia na União Européia se relacionam ao temor de 

que o fato de a população tURCA ser 99,8% muçulmana significaria uma influência muito perigosa 

numa Europa que não tem a experiência de convívio com muçulmanos. 

d) com exceção de parte da cidade de Istambul, o restante do território turco não pertence à Europa e 

com a admissão desse país na UE, formalmente a Europa passaria a ter fronteiras com países 

considerados como problemáticos (Iraque, Síria e Irã, por exemplo). 

e) a União Européia interessa-se em atrair a Turquia para sua entidade, porque desse modo teria 

acesso mais garantido e facilitado à mão-de-obra turca, um recurso importante para uma Europa 

carente de recursos humanos, em razão dos baixos índices de natalidade. 

 

 

9. No planisfério está destacado um bloco econômico que não foi motivado pela proximidade geográfica, 

pois vários países de continentes diferentes participam dele. Foi oficializado em 1993 e pretende 

estabelecer a livre troca de mercadorias entre os países-membros até 2020. Identifique-o. 

 
Fonte: pt.m.wikipedia.org 

a) Comunidade Econômica Eurasiática (CEEA) 

b) Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC). 

c) Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). 

d) Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 

e) Associação de países da África, Caribe e Pacífico (ACP). 
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10. 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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

Geografia 
 

Gabarito 

 

1. C 

As únicas afirmativas incorretas são a I e a III, pois, respectivamente, o país que está suspenso dessa 

organização intergovernamental é a Venezuela. Essa suspensão ocorreu em 2017 e tem como causa do 

descumprimento de obrigações que feriam a democracia baseada na cláusula do Protocolo de Ushuaia, 

assinado em 1996, que afirma que os países do bloco devem respeitar a democracia; e o único estágio 

anterior à formação de um mercado comum foi a criação de uma área de livre comércio em 1995 entre os 

países membros. 

 

2. E 

O Oceano Pacífico se destaca como a área em que há uma maior circulação e trocas comerciais, isto 

porque, ali se concentram os principais países receptores de produtos majoritariamente primários e 

produtores de produtos de alta tecnologia. A importância desta área é destacada com a criação de acordos 

como o Acordo de Associação Transpacifico (TPP) que estabeleceu uma área de livre-comércio entre doze 

países da Ásia, Oceania e América. 

 

3. D 

O Nafta reúne três países no qual um se insere de forma periférica. A participação do México no Nafta é 

diferente se comparada aos outros dois membros, pois existem muitas diferenças socioeconômicas entre 

ele e os Estados Unidos e Canadá. 

 

4. A 

Os textos apontam medidas que visam a proteção do mercado interno dos países e a diminuição da 

concorrência com os produtos estrangeiros. Isso contraria a lógica comercial no contexto de globalização. 

 

5. E 

As características referem-se a um dos tipos existentes de blocos econômicos, o chamado Mercado 

Comum, cujo o MERCOSUL é um exemplo.  

 

6. E 

A questão trata da localização espacial de importantes blocos econômicos que desempenham um 

importante papel no cenário internacional. 

 

7. C 

As únicas afirmativas incorretas são a II e a III, pois, respectivamente, a criação a ALCA enfraquece o 

MERCOSUL, pois, ela engloba, em acordos comerciais mais amplos, os países que compõem o MERCOSUL 

e por isso esse grupo de países é contrário à implementação de uma área de livre comércio na América; e 

entre as causas principais da estagnação do MERCOSUL destaca-se a política interna dos países 

componentes, como o Brasil e a Argentina.  

 

8. D 

A Turquia pleiteia há alguns anos a participação na União Europeia, contudo enfrenta inúmeras barreiras 

para a concretização deste objetivo, tais como, a sua localização em uma área de eclosão de inúmeros 

conflitos. 
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9. B 

Os países destacados formam a APEC e conta com 21 países membros. Seu destaque no cenário mundial 

deve-se à sua produção industrial, pois somadas as produções industriais de todos os países membros, 

chega-se a quase metade de toda produção mundial. 

 

10. E 

O erro do primeiro parênteses consiste nas características/objetivos e exemplos de uma Zona de Livre 

Comércio, cuja características/objetivos e exemplos corretos estão relacionados ao segundo parênteses. 

No segundo parênteses, as características/objetivos e exemplos estão errados, as 

características/objetivos e exemplos corretos estão relacionados ao terceiro parênteses. No terceiro 

parênteses as características/objetivos e exemplos estão errados, as características/objetivos e exemplos 

corretos estão relacionados ao primeiro parênteses. 

 


