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Exercícios sobre blocos econômicos 
 

 

Exercícios 

 

1. 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.  

STIGLITZ, Joseph E. 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 livre-comércio.  

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 pela 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. 
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2. Europa Ocidental: a construção da unidade 

A criação da República Federal Alemã (1949) reativou o temor francês do ressurgimento do 

nacionalismo alemão. Foi nessa atmosfera confusa e carregada que, em maio de 1950, foi 

apresentado o plano do ministro do exterior, Robert Schuman, de integrar as siderurgias francesa e 

alemã. O Plano Schuman previa a instituição de uma autoridade comum, supranacional, com poderes 

para coordenar o reerguimento da produção de carvão e aço nos dois países. Outros países poderiam 

aderir à iniciativa. O Tratado da  
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço - CECA foi assinado em 1951. Adaptado de MAGNOLI, Demétrio. O mundo 

contemporâneo. São Paulo: Atual, 2004. 

 

A criação da CECA deu origem a um conjunto de iniciativas de integração no continente europeu, 

dentre elas, as raízes da própria União Europeia. O conceito fundamental nesse processo de 

integração entre Estados-Nacionais é:  

a) espaço vital  

b) fronteira flexível  

c) território multipolar  

d) soberania compartilhada 

 

 

3.  

 

 

Com a crise econômica aprofundada em 2008, uma classe de países da Zona do Euro passou a ser 

chamada de PIIGS. Nesses países: 

a) a arrecadação caiu, apesar de o emprego ter aumentado, afetando a manutenção das políticas de 

bem estar desenvolvidas há décadas. 

b) a pobreza estrutural é muito grande, já que são periferias comunitárias localizadas no leste do 

continente. 

c) as taxas de desemprego são as mais expressivas do continente, apesar de a suscetibilidade das 

economias nacionais ter diminuído. 

d) os gastos públicos são excessivos e o endividamento descontrolado, ao ponto de suas dívidas 

serem iguais ou superiores a 50% dos seus PIB. 

e) os investimentos do bloco econômico continuam sendo fortes, mas houve o aumento da 

desconfiança da população nacional devido à corrupção. 
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4. MERCOSUL cria problemas para negociações entre Brasil e União Europeia. 

De acordo com especialistas, se o Brasil quiser firmar um acordo comercial com a União Europeia (UE), 

terá de se desvencilhar de cláusulas que o obrigam a negociar em conjunto com os outros países do 

MERCOSUL. A ligação com o bloco impede o acerto graças às suas políticas protecionistas. Entre os 

setores mais prejudicados estão o agronegócio, que sofre com as elevadas taxas de exportação 

impostas pelo MERCOSUL, e a indústria, já que o setor depende de vendas externas para se manter.  

Disponível em: http://goo.gl/V2fNvf. Acesso: 28/11/2013. Adaptado. 

 

O impasse nas negociações entre o Brasil e a União Europeia ilustra uma das contradições presentes 

no MERCOSUL. As regras vigentes nesse bloco econômico criam tais contradições porque: 

a) Aumentam a autonomia política dos seus membros, mas geram dificuldades para o livre 

comércio entre eles. 

b) Dificultam a exportação de produtos agropecuários para a UE, mas simplificam o intercâmbio de 

artigos industrializados. 

c) Incentivam o comércio entre seus membros e os Estados Unidos, mas impedem as negociações 

com a União Europeia. 

d) Reduzem as barreiras alfandegárias entre os seus membros, mas dificultam as relações com 

países de fora do bloco. 

 

 

5. No ano de 2012, o presidente Fernando Lugo sofreu um processo de impeachment em seu país, dando 

lugar a Federico Franco, que assumiu o país interinamente até a realização de novas eleições, que 

ocorreram em abril de 2013. No entanto, muitos analistas políticos consideraram essa questão como 

um Golpe de Estado por não se embasar em fundamentações práticas consistentes e por não dar o 

direito de defesa ao presidente deposto. Considerando essas argumentações, o Mercosul decidiu pela 

exclusão provisória do país do bloco, entendendo a atitude antidemocrática tomada em seu contexto 

político. 

O país a que o texto se refere é: 

a) Argentina 

b) Paraguai 

c) Uruguai 

d) Bolívia 

e) Equador 
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6. Uma primeira reunião para avaliar eventuais acordos entre os blocos de países latino americanos - 

aliança do pacifico e mercosul - será realizada na cidade de Santiago em novembro. O encontro 

marcado para o dia 24 busca integração entre os dois blocos. 

Sobre os blocos latino americanos destacados no texto; 

a) A aliança do pacifico formada pelos países bolivarianos da américa latina tem se destacado pela 

redução de trocas comerciais com países do NAFTA. 

b) O MERCOSUL integrado por Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguaí, tem se 

caracterizado pela redução sistemática do protecionismo comercial. 

c) A Aliança do Pacífico, composta por países centro-americanos, Chile e Equador, tem procurado 

atuar com independencia reduzida e influência norte-americana. 

d) O MERCOSUL que recentemente passou a ser integrado por cinco membros desenvolve a mais 

de uma década o livre comércio com a União Europeia e com a Ásia. 

e) A Aliança do Pacífico é formada por Chile, Colômbia, México e Peru e apresenta, entre outras 

características, a expectativa de aumentar o intercâmbio comercial com a Ásia. 
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