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E-COMMERCE
E-COMMERCE, ou comércio eletrônico, refere-se às vendas pela internet, mais
especificamente, as que são realizadas por uma única empresa, seja um fabricante
ou revendedor, por meio de uma plataforma virtual própria.
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BALANÇA COMERCIAL 
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BALANÇA COMERCIAL 
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NÃO
UTILIZAR

ESSA ÁREA

PRINCIPAIS PRODUTOS DA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA 
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PRINCIPAIS  PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL
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O governo francês disse nesta quinta-feira (14) que
seria “inaceitável” que o grupo farmacêutico Sanofi desse
prioridade aos Estados Unidos no caso de encontrarem uma
vacina contra o coronavírus, como afirmou um funcionário da
empresa.

Paul Hudson da SANOFI declarou na quarta-feira que,
se a empresa encontrar uma vacina contra a doença, vai
entregá-la “primeiro” aos Estados Unidos, já que esse país
“compartilha o risco” na busca do tratamento por meio de uma
colaboração com a Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento
Biomédico Avançado (BARDA).

O governo dos Estados Unidos terá “direito a pedidos
maiores”, afirmou Hudson, em entrevista à agência Bloomberg,
alegando que o país “investiu para tentar proteger sua
população”. Seus comentários provocaram a indignação do
governo francês.
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https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/franca
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/sanofi
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/estados-unidos
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus


Disneylandia

Multinacionais japonejas instalam empresas em Hong-kong E 
produzem com matéria-prima brasileira
Para competir no mercado americano
[…]
Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses
na Nova Guiné
Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na
África do Sul
[…]
Crianças iraquianas fugidas da guerra
Não obtêm visto no consulado americano do Egito
Para entrarem na Disneylandia

ANTUNES, A Disponível em: www.radio.uol.com.br
Acesso em: fev 2013 (fragmento). RESP: B
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01- Na canção, ressalta-se a coexistencia, no contexto internacional atual, das seguintes 
situações:
A) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo.
B) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais.
C) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias.
D) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro.
E) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais.

RESP: B
10



02-No passado, navios a vapor representavam o principal meio de transporte de cargas intercontinentais.
Hoje, navios de grande calado cruzam os oceanos num ir e vir frenético que impulsiona o comércio mundial
representado no esquema a seguir.

A) a expansão mundial das trocas comerciais ocorreu simultaneamente à diminuição do protecionismo
comercial, antiga prática exercida pelas potências econômicas.

B) os canais marítimos como o Panamá e o Suez são cada vez mais fundamentais para a expansão do
comércio entre as grandes potências mundiais.

C) a mundialização das trocas comerciais é um elemento importante para reduzir o peso da geopolítica nas
relações entre os países e regiões do mundo.

D) as trocas comerciais têm caráter global mas representam um fator de diferenciação entre as grandes
potências econômicas e o resto do mundo.

E) a ampliação das políticas neoliberais no mundo tem frustrado a expansão do comércio principalmente
entre os países emergentes e as grandes potências. RESP: D

11



03- Quais os principais destinos das exportações do Brasil em ordem 
econômica 

a) Itália, França, Rússia, Estados Unidos e China

b) Rússia, França, China, Argentina e Estados Unidos

c) Venezuela, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile

d) China, Estados Unidos, Alemanha e Argentina

e) Itália, França , China e Estados Unidos

RESP: D
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04- O Comércio Exterior Brasileiro: Especialistas em comércio internacional já 
analisam as possíveis consequências econômicas da guerra contra o 
terrorismo anunciada pelo presidente George W. Bush. (…) existe a 
expectativa de que os norteamericanos passem a formar estoques de 
alimentos, temendo a eventualidade de uma guerra. Esse movimento poderá 
provocar um aumento dos preços das chamadas “commodities”, que 
representam 35% das exportações totais brasileiras.

Dentre as “commodities” que compõem a pauta atual de exportações 
brasileiras, podem-se destacar:
a) aviões, derivados de soja, calçados e suco de laranja.
b) café, automóveis, carne bovina e açúcar.
c) derivados de soja, minério de ferro, arroz e petróleo.
d) açúcar, café, suco de laranja e derivados de soja.
e) madeira, suco de laranja, manganês e carne bovina.

RESP: D
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https://exerciciosweb.com.br/quimica-exercicios-gabarito/as-reacoes-de-combustao-do-petroleo-e-do-carvao-mineral-atividades/


05 - O Comércio Exterior Brasileiro: A economia básica do Brasil, durante os períodos
Colonial e Imperial, esteve voltada para o comércio de exportação.

Assinale a alternativa que caracteriza o espaço geográfico brasileiro, nessa época.
a) Havia intensos fluxos rodoviários e ferroviários entre as regiões brasileiras.
b) Os espaços regionais achavam-se integrados através de intensos fluxos rodoviários.
c) O transporte ferroviário possibilitou o desenvolvimento de intenso mercado interno.
d) Os espaços regionais achavam-se integrados através dos fluxos de transporte fluvial.
e) As regiões eram isoladas e o comércio externo se fazia através do transporte marítimo.

RESP: E
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https://exerciciosweb.com.br/fisica/exercicios-as-propriedades-graficas-espaco-velocidade-e-aceleracao/


NOVAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO SÉCULO XXI
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BRICS

Em economia, BRICS é um
agrupamento de países de mercado
emergente em relação ao
seu desenvolvimento econômico.

O agrupamento começou com quatro
países sob o nome BRIC,
reunindo Brasil, Rússia, Índia e China), até
que, em 14 de abril de 2011, o "S" acrescido
foi resultado da admissão da África do
Sul (do inglês: South África) ao grupo.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_emergente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/BRIC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa


BRICS
O grupo não é um bloco econômico ou uma associação de comércio

formal, como no caso da União Europeia. Diferentemente, os quatro países
fundadores procuraram formar um "clube político" ou uma "aliança", e assim
converter "seu crescente poder econômico em uma maior influência
geopolítica." Desde 2009, os líderes do grupo realizam cúpulas anuais.

Vladimir Putin (Rússia), 

Xi Jiping (China) 

Jair Bolsonaro (Brasil)

Cyril Ramaphosa (África do Sul) 

Narendra Modi (Índia)
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Bloco_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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BRICS
Atualmente, os BRICS são detentores

de mais de 21% do PIB mundial, formando
o grupo de países que mais crescem no
planeta. Além disso, representam 42% da
população mundial, 45% da força de
trabalho e o maior poder de consumo do
mundo. Destacam-se também pela
abundância de suas riquezas nacionais e as
condições favoráveis que atualmente
apresentam para explorá-las.

CARAJAS-PARÁ-BRASIL 
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PETRÓLEO NA RÚSSIA
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INDÚSTRIA NA CHINA 

23



INDÚSTRIA NA ÍNDIA 

24



A Mina mais profunda do Mundo, localizada na África do Sul 
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BANCO INTERNACIONAL BRICS
Durante a V Cúpula do BRICS, em 27

de Março de 2013, os países do eixo
decidiram pela criação de um Banco
Internacional do grupo, o que desagradou
profundamente os Estados Unidos e a
Inglaterra, países responsáveis pelo FMI e
Banco Mundial, respectivamente.

A decisão sobre o banco do BRICS
ainda não foi oficializada, mas deve se
concretizar nos próximos anos. A ideia é
fomentar e garantir o desenvolvimento da
economia dos países-membros do BRICS e
de demais nações subdesenvolvidas ou em
desenvolvimento.
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PAÍSES EMERGENTES
Os países emergentes – também chamados de economias emergentes ou de países

em desenvolvimento – são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no
entanto, apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com
as nações mais pobres do planeta. São países que possuem níveis médios ou até um pouco
elevados de Desenvolvimento Humano, bem como um certo nível de industrialização e
crescimento econômico.
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/idh-indice-desenvolvimento-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/industrializacao-seus-efeitos.htm


PAÍSES EMERGENTES
Trata-se, na verdade, de uma espécie de “subgrupo” dentro das

generalidades dessas economias mais frágeis no contexto mundial. Assim, se
dizemos que o Brasil é um país emergente, por exemplo, não se exclui o fato de
ele ser também um país subdesenvolvido.
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PAÍSES EMERGENTES

Em linhas gerais, os países
emergentes apresentam economias de
industrialização recente, que se
desenvolveram na segunda metade do
século XX e no início do século XXI. É
válido ressaltar que a maior parte desses
processos de industrialização ocorreu pela
massiva entrada de indústrias
estrangeiras, advindas quase sempre de
países desenvolvidos em busca de mão de
obra barata e outras vantagens
locacionais.
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 
Emergentes deverão responder por 57% do PIB mundial até 2030

A participação dos países emergentes no PIB mundial passou de 38% em 2000 para 49% 
neste ano e deverá atingir 57% em 2030, segundo o estudo Perspectivas sobre o 

Desenvolvimento Mundial 2010 – Deslocamento da Riqueza, publicado pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quarta-feira (…).

A expressão países emergentes caracteriza:
a) O grupo de países que fatalmente se tornarão desenvolvidos em um futuro próximo.

b) O conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas com relativo grau de crescimento 
econômico e social.

c) Os Estados que possuem um forte poder de intervenção na economia, mas que ainda 
precisam desenvolver os seus níveis de industrialização.
d) O agrupamento formalmente registrado de nações que possuem territórios com grande 
potencial para exploração econômica.

e) Países com forte crescimento econômico nos últimos 50 anos em cada um dos seus 
continentes 

RESP: B
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02- Em 2001, o economista Jim O´Neil, em um estudo que se destacaram os países que compõem o
bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul), devido ao papel de destaque que apresentam no
cenário mundial, por conta do rápido desenvolvimento de suas economias. De acordo com a
pesquisa, o potencial econômico desses países pode transformá-los nas quatro economias
dominantes do mundo, até 2050 (a avaliação foi feita antes do ingresso da África do Sul no bloco).
Entretanto, cada um deles apresenta uma trajetória distinta, podendo ser agrupados somente pelo
termo “emergentes” […].

Sobre a relação entre os países do BRICS e o Brasil, podemos afirmar corretamente que:

a) O Brasil é o país social e economicamente mais desenvolvido do grupo.

b) A economia brasileira é altamente dependente da exportação de matérias-primas para os países
do BRICS.

c) Em termos de efetividade, o Brasil foi o pioneiro, entre os países do BRICS, no desenvolvimento
industrial.

d) A China é a única parceira comercial de peso que o Brasil possui no BRICS atualmente.

e) O Brasil é o país com menor poder industrial entre os membros RESP: D
31



03- Os líderes dos países que integram os Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul –

encerraram seu terceiro encontro com um comunicado que pedem conjunta e

explicitamente, pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade na instituição, além

de alterações no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Para os líderes dos

Brics, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter as formas

institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial.

Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona 

com as reformas propostas pelos Brics está indicada em:

a) afirmação da multipolaridade

b) proliferação de armas atômicas

c) hegemonia econômica dos E.U.A.

d) diversificação dos fluxos de capitais

e) alinhar militarmente todos os países do bloco RESP: A
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