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#Reconhecer os principais blocos
econômicos da atualidade.

#Avaliar as economias no atual cenário da
globalização
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• PRINCIPAIS BLOCOS ECONÔMICOS?

ASSOCIAÇÃO DAS NAÇÕES DO SUDESTE ASIÁTICO (ASEAN)

Esse bloco foi criado em 1967, na

Tailândia, com o objetivo

de desenvolver países que estão

no sudeste da Ásia, como

Indonésia, Cingapura, Malásia e

outros. Trata-se de um bloco tímido

que se encaixa em uma união

aduaneira, cujas ações buscam a

integração política e econômica dos
países-membros.
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• PRINCIPAIS BLOCOS ECONÔMICOS?

ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) 

proposta 

Com 21 países participantes, esse bloco inclui as nações banhadas pelo oceano
Pacífico, como Estado Unidos, Japão, China, Peru, Hong Kong e outros. Inicialmente,
quando foi criado, em 1989, era apenas um fórum para decisões econômicas entre as
nações. Com o tempo, houve a tentativa de implantar uma zona de livre comércio, mas
as disparidades eram imensas.
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01- Oficialmente, a União Europeia foi constituída em 1º de

janeiro de 1993, em substituição à CEE (Comunidade

Econômica Europeia), pelo:

a) Tratado de Maastricht

b) Tratado de Versalhes

c) Tratado de Madrid

d) Tratado de Assunção

e) Tratado de Amsterdã

RESP. A

5



02- “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”.
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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

RESP. A



03- O Nafta (North American Free Trade Agreement) corresponde a um acordo que, entre
outras atribuições,
a) prevê a abolição progressiva das tarifas alfandegárias e a criação futura de um
mercado comum entre Estados Unidos, Canadá e México.
b) consolida a integração do bloco comercial do Atlântico Norte, ao reunir Canadá e EUA,
parceiros muito semelhantes em termos políticos, econômicos e demográficos.
c) torna legal a livre circulação de mercadorias e cidadãos mexicanos para os EUA,
solucionando questões imigratórias das últimas décadas entre esses países.
d) realiza investimentos industriais em diferentes áreas do México, contribuindo para a
redução dos profundos contrastes regionais desse país, cuja única riqueza é a
disponibilidade de mão de obra.
e) tem como meta restabelecer o fluxo comercial dos EUA com a América Latina,
interrompido pelas exigências e taxações feitas aos produtos alimentícios.

RESP. A
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04- Observe o gráfico:
A leitura do gráfico permite concluir que:

a) a composição econômica dos membros do Mercosul é
muito heterogênea.
b) o ingresso da Bolívia no Mercosul não deve alterar as
relações internas no bloco.
c) dos atuais integrantes do Mercosul, o Brasil é que pode ser
considerado industrializado.
d) apesar das diferenças econômicas entre os membros, o
Mercosul é um dos blocos mais atuantes do mundo.
e) o aumento da participação do Mercosul na OMC
(Organização Mundial do Comércio) deve alterar a atual
disparidade interna no bloco.

RESP. A
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BLOCOS ECONÔMICOS 
Os blocos econômicos surgiram em um contexto amplo de difusão

da globalização. A globalização, intensificada após a Segunda Guerra Mundial, faz
com que as economias do mundo todo se conectem, transformando o planeta em
uma grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas, sociais e várias outras
possíveis.

10

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/globalizacao.htm


PORTO NA CHINA 
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BLOCOS ECONÔMICOS 

Esses blocos passaram a se formar com o intuito de diminuir as

fronteiras impostas pelos países, havendo trocas significativas, como

mão de obra, serviços, capitais e fluxo de mercadorias. Além disso,

também é um objetivo aumentar o Produto Interno Bruto (PIB), o lucro
das empresas e, consequentemente, os empregos nos países envolvidos.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/pib-brasil.htm


BLOCOS ECONÔMICOS 

Em um mundo cada vez mais globalizado, é natural que países

queiram proteger suas economias da concorrência global. Isso porque,

em muitas localidades, alguns fatores deixam a mercadoria mais atrativa

a investidores, como a disponibilidade de mão de obra ou mesmo os

incentivos fiscais oferecidos pelos governos.
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BLOCOS ECONÔMICOS 

Diante disso, após a Segunda

Guerra Mundial, surgiu a ideia da

criação de um mercado

restrito para um grupo de países, a

fim de incentivar suas economias.

Esse era o objetivo da criação

do BENELUX (palavra que

corresponde às três sílabas iniciais

de cada país-membro), formado por

Bélgica, Holanda (Netherlands, em
inglês) e Luxemburgo.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/segunda-guerra-mundial.htm


TIPOS DE BLOCOS ECONÔMICOS

Existem vários blocos econômicos pelo mundo, mas cada um possui

um nível de integração diferente dos demais. O que caracteriza essa

integração é o desejo dos países-membros de intensificar mais ou menos as
relações econômicas entre as nações.
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TIPOS DE BLOCOS ECONÔMICOS

01- ZONA DE LIVRE COMÉRCIO: os países unem-se para a

liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites

territoriais do bloco. É uma integração tímida, visando apenas aos
produtos e aos lucros obtidos nessa produção.
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TIPOS DE BLOCOS ECONÔMICOS

02- UNIÃO ADUANEIRA: trata-se de

uma evolução da zona livre de comércio.

Além da liberação das mercadorias e

produtos, é estabelecida uma Tarifa

Externa Comum (TEC) aos países de

fora do bloco.

Isso significa que, quando um país

do bloco negociar com outro país que

não pertença ao bloco, haverá uma taxa

de importação padronizada, igual para

todos os que participam da integração

econômica.
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TIPOS DE BLOCOS ECONÔMICOS

03- MERCADO COMUM: possui a

integração mais evoluída que as duas

características anteriores, como a zona

de livre comércio e a união aduaneira,

essa ampliação busca padronizar leis

trabalhistas, legislações econômicas,

além da livre circulação de pessoas.

Além disso, empresas nacionais

podem expandir seus negócios,

instalando-se em qualquer um dos

países do bloco que está nesse nível de
integração.
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TIPOS DE BLOCOS ECONÔMICOS

04- UNIÃO ECONÔMICA E MONETÁRIA: Conforme as relações se

intensificam e avançam, o bloco econômico pode chegar ao seu estágio

máximo e completo: a adoção de uma moeda única e criação de

um banco central do bloco. É o caso da União Europeia, que adotou
o euro como moeda oficial em 2002.
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PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

01- Os blocos econômicos são a mais recente alternativa adotada pela

maioria dos Estados do mundo para ampliar as suas respectivas relações

econômicas. Tal aspecto vem contribuindo para a construção de uma

nova forma de regionalização mundial. Assinale a alternativa que

apresente a mais importante entre as causas para a formação dos blocos

econômicos no mundo contemporâneo.

a) surgimento do dinheiro.

b) instalação da indústria avançada em nível global.

c) consolidação da Globalização.

d) transformação do capitalismo financeiro em capitalismo industrial.

e) emergência de um espírito mundial de solidariedade.
RESP. C
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01. BRICS é o nome de um conjunto de países considerados economicamente subdesenvolvidos ou "em vias de
desenvolvimento" ou ainda "emergentes", que, nas últimas décadas, apresentaram um crescimento industrial
alto. Pertencem ao grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e, mais recentemente, África do Sul. Esses países não
compõem um bloco econômico, apenas compartilham de uma situação econômica com índices de
desenvolvimento e situações econômicas parecidas. Sobre as características comuns aos BRICS, analise as
afirmativas:
I. Possuem grande estabilidade econômica.

II. Mão de obra em grande quantidade e em processo de qualificação.

III. Baixos níveis de produção e exportação.

IV. Diminuição, embora lenta, das desigualdades sociais.

V. Rápido acesso da população aos sistemas de comunicação como, por exemplo, celulares e Internet

(inclusão digital).

Estão corretas

a) apenas I e II.

b) apenas II, IV e V.

c) apenas I, II, III e IV.

d) apenas I, II e III.

e) e. apenas III e V.
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02. No Brasil, devido às rápidas mudanças tecnológicas, o mercado de trabalho exige mão de obra
cada vez mais flexível e especializada. Sobre essa informação, é correto afirmar que

a) A qualificação constitui fator imprescindível às pessoas que estão na disputa por um emprego,

pois isso as capacita a exercer múltiplas funções – “polivalente”.

b) O importante para o mercado de trabalho é que as pessoas passem por um processo de

padronização, passo decisivo para a produção em larga escala, assim as habilidades intelectuais são

relevantes.

c) De maneira geral, o avanço da automação da produção reduziu o esforço físico, antes despendido

pelo trabalhador, coloca-se como alternativa no mercado e minimiza o uso da criatividade.

d) A exigência do mercado por profissional com inovações em diferentes áreas do conhecimento,

sobretudo os de informática, eletrônica, genética entre outras, vem reduzindo os trabalhadores do

setor informal.

e) A qualificação e a flexibilização da mão de obra são mecanismos que alteram as relações de

trabalho e ampliam significativamente a atuação dos profissionais autônomos.
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03. A geopolítica estuda a evolução das relações internacionais, a partir das estratégias dos Estados Nacionais,

analisa fatores como os recursos naturais, questão militar, étnica, política, comércio e infraestrutura.

Considerando essa informação, é correto afirmar:

a) O Brasil é um país do tipo global Trader, isto é, que tem seu comércio internacional bem distribuído, o que

permite relativa liberdade e um certo conforto diante de crises regionais e de humores políticos de governo

estrangeiros.

b) A Índia, apesar de alguns problemas em questões internas, étnico-religiosas, tem mantido a unidade

territorial, devido à ascensão de partido político que defende a superioridade da religião hinduísta, assim diminui

os choques com outras minorias.

c) O Japão, um país de pequena extensão territorial, somente alcançou o nível industrial de hoje, porque ao

encontrar matérias-primas em seu território, transforma-as em produto industrializado, por exemplo, o parque

siderúrgico japonês.

d) Os Estados Unidos são conhecidos por sua força econômica industrial, tecnológica e militar, entretanto são

os maiores importadores mundiais de cereais, e é nesse setor que está a sua principal deficiência estrutural.

e) A China está entre os países que mais importa tecnologia nuclear e de mísseis, além disso, desenvolve seu

próprio programa nuclear. Esse cenário tecnológico é considerado pela comunidade Internacional como

reaparelhamento militar, devido a sua neutralidade em relação ao mundo.
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04. Um conjunto composto por algumas das economias em desenvolvimento, que
apresentaram melhorias nas suas economias ao longo dos últimos anos e combinam uma
grande atratividade para investidores estrangeiros. Esses países organizaram-se
informalmente por meio de uma sigla e, recentemente, criaram um banco de ajuda
monetária para países periféricos, em desafio claro ao Fundo Monetário Internacional e ao
Banco Mundial.

O texto acima se refere:

a) ao G-20 – grupo de países emergentes

b) ao Mercosul – bloco econômico formado por países em desenvolvimento

c) ao BRICS – composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul

d) ao MIST – formado por México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia

e) ao G-7 grupo de países emergentes
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05. Em 2001, o economista Jim O´Neil, chefe de pesquisa em economia global do grupo financeiro
Goldman Sachs, realizou o estudo “Building Better Global Economic Brics” (“Construindo uma melhor
economomia global Brics”, em tradução livre), em 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) A economia brasileira é altamente independente da importação de recursos europeus.


