
União Europeia

1-Sobre a origem da União Europeia, assinale
a alternativa incorreta.

a) O primeiro nome do bloco econômico que,
mais tarde, viria a se chamar União Europeia
foi  o  Benelux,  resultado  da  união  entre
Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

b) O Tratado de Maastricht, assinado em 1991,
foi  responsável  pela  criação  da  União
Europeia, em substituição ao Mercado Comum
Europeu.

c) O Mercado Comum Europeu foi criado pelo
Tratado de Londres, em 1980, para substituir a
CEE (Comunidade dos Estados Europeus).

d) A CECA (Comunidade Econômica do Carvão
e do Aço) surgiu após o sucesso da criação do
Benelux e tinha o objetivo de estabelecer um
mercado  comum  no  campo  da  siderurgia
entre os seus seis países membros.

e) Os diferentes nomes da União Europeia, em
ordem  cronológica,  foram:  Benelux,  CECA,
Mercado  Comum  Europeu  ou  CEE  e  União
Europeia.

2-Assinale  abaixo  qual  país  compõe a  União
Europeia  e  não  adota  o  Euro  como  moeda
oficial.

a) França

b) Inglaterra

c) Alemanha

d) Chipre

e) Grécia

3-Assinale  qual  alternativa  abaixo  NÃO
representa  as  características  da  União
Europeia.

a)  livre  circulação  de  pessoas,  bens  e
mercadorias.

b) maior bloco econômico do mundo

c)  impõe  vários  requisitos  para  a  adesão de
novos membros

d) tem o Euro como moeda oficial, porém não
adotado por todos os países-membros.

e)  é  um  Estado  unificado  e  soberano  sobre
todo o território europeu.

4-A  Turquia,  um  dos  países  candidatos  a
integrar  a  União  Europeia,  tem  dividido
opiniões  quanto  ao  seu  ingresso  no  bloco.
Dentre  as  polêmicas  que  dificultam  sua
entrada, destacam-se:

I.  A  posição  estratégica  que  o  país  ocupa
enquanto  nação  cristã  no  combate  ao
terrorismo e ao fundamentalismo;

II. O tratamento diferenciado que o país ainda
faz para com homens e mulheres;

III. A prática de violação dos direitos humanos
ainda presente no país,  sobretudo contra  os
curdos;

IV. A instabilidade econômica que o país ainda



não conseguiu solucionar.

Estão corretas as assertivas:

a) I e IV, apenas

b) I, III e IV

c) I, II e III

d) II, III e IV

e) II e III, apenas 

5-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

6-“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”.

(“Saiba  por  que  o  Euro  foi  criado”.  Folha

Online,  18/04/2009.  Disponível  em:
http://www1.folha.uol.com.br/ )

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

7-A União Europeia é formada por 27 países
que  foram  aderindo  aos  poucos  aos  países
fundadores: Alemanha, Bélgica, França, Itália,
Luxemburgo e Holanda. Essa organização tem
por  objetivo  propiciar  a  cooperação
econômica  e  política  dos  seus  membros.
Analise  as  afirmativas  que  apresentam  os
objetivos da União Europeia.

I  –  Integrar  as  políticas  relativas  ao  sistema
judiciário e aos impostos sobre importação e
exportação;

II – Aperfeiçoar as condições de livre comércio

http://www1.folha.uol.com.br/


entre os países-membros;

III  –  Reduzir  as  desigualdades  sociais  e
econômicas entre as regiões;

IV – Fomentar o desenvolvimento econômico
dos países em fase de crescimento.

Assinale a alternativa correta.

a)  Somente  as  afirmativas  I,  III  e  IV  são
verdadeiras.

b)  Somente  as  afirmativas  II  e  IV  são
verdadeiras.

c)  Somente  as  afirmativas  II  e  III  são
verdadeiras.

d) Somente a afirmativa III é verdadeira.

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

8-“Do  ponto  de  vista  internacional,  a
integração  europeia,  tão  desacreditada  no
início,  acabou  servindo  de  exemplo  para  o
resto  do  mundo.  Com  o  seu  sucesso,
associações  semelhantes  –  pelo  menos  em
parte,  pois  em  nenhum  outro  lugar  a
unificação avançou tanto quanto na Europa –
surgiram  em  vários  continentes:  o  Nafta,  na
América do Norte; o Mercosul, na América do
Sul;  a  Apec,  na  Ásia  e  no  Pacífico,  etc.  O
processo  de unificação  europeia  mostrou  ao
mundo  a  importância  de  associações  desse
tipo”.

Vesentini,  José  William.  Geografia:  o  mundo
em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012.
p.372.

O  sucesso  da  União  Europeia  em  níveis  de
integração mencionado pelo autor deve-se ao
fato de esse bloco econômico, diferentemente
dos demais, apresentar:

a)  uma  política  alfandegária  que  permite  a
redução  ou  isenção  de  impostos  sobre
produtos  negociados  entre  os  países-
membros.

b) uma Tarifa Externa Comum, que representa
a  coesão  do  bloco  em  taxar  os  produtos
advindos de outras regiões do mundo.

c)  a  livre  circulação  de  pessoas,  capitais  e
mercadorias  entre  os  países-membros,
demonstrando  o  elevado  grau  de  unificação
que os países europeus conseguiram alcançar.

d) uma política de controle produtivo, em que
as  empresas  –  em  maioria  estatais  –  são
fortemente controladas pelas ações do Estado
Europeu.

9-A  acentuada  crise  que  atinge  a  chamada
zona do euro abrange um cenário complexo e
pode ser analisada sobre várias perspectivas.
A  estrutura  supranacional  criada  no  pós-
guerra, que reuniu a gênese da Comunidade
Europeia para ampliar o espaço geoeconômico
do mercado comum, parece arruinada, apesar
de a União Europeia (UE) constituir  hoje um
bloco  comunitário  de  relevância  no  cenário
internacional.  Considerando  seus
conhecimentos  sobre  a  gênese  da
Comunidade Europeia que se transformou na
atual União Europeia (UE), associados ao atual
processo de crise que atinge a zona do euro,
são feitas as seguintes observações:

I)  A  integração  econômica  surgiu  no  pós-
guerra  como  elemento  chave  para  a



reconstrução da Europa Ocidental, envolvendo
França,  Alemanha  Ocidental,  Itália,  Bélgica,
Holanda  e  Luxemburgo,  com  a  criação  da
Comunidade Econômica do Carvão e do Aço
(CECA) em 1952.

II) Em 1957, o Tratado de Roma estabeleceu a
Comunidade  Econômica  Europeia  (CEE)  e  a
Comunidade  Europeia  de  Energia  Atômica
(Euratom).

III)  Posteriormente,  em  1967,  CECA,  CEE  e
Euratom  fundem-se,  constituindo  a
Comunidade Europeia e iniciando a trajetória
que  eliminaria  as  restrições  relacionadas  à
circulação de pessoas, capitais, mercadorias e
serviços  como  prioridades  à  oficialização  do
mercado comum supranacional.

IV)  O  Tratado  de  Maastricht,  assinado  em
1992, oficializou a criação da União Europeia
(UE),  sucessora  da  Comunidade  Econômica
Europeia e determinou a restrição à entrada
de  novos  países-membros,  iniciando  o
processo  de  retração  do  bloco  quanto  a
futuras adesões.

V)  A  crise  europeia  envolve,  entre  outras
razões,  a  baixa  sincronia  existente  entre  os
elementos político-institucional  e econômico-
financeiro  na  estrutura  do  bloco,  associadas
ao descontrole das contas públicas de algumas
nações da zona do euro.

VI) Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha -
que formam o chamado grupo dos PIIGS - são
países que se encontram em posição delicada
dentro  da  zona  do  euro,  pois  atuaram  de
forma mais indisciplinada nos gastos públicos
e  endividaram-se  excessivamente.  Das
afirmações acima, estão corretas:

a) Todas.

b) I, II e III, apenas.

c) II, III, IV e V, apenas.

d) I, II, III, V e VI, apenas.

e) I, III, IV e VI, apenas.

10-A  União  Europeia,  sob  o  ponto  de  vista
territorial  e  organizacional,  possui  muitas
vantagens,  mas  também  alguns  graves
problemas  a  serem  combatidos,  dentre  os
quais podemos destacar:

I. Envelhecimento demográfico;

II.  Falta  de  integração  por  parte  de  nações
menos desenvolvidas;

III. Presença de ideais nacionalistas contrários
à integração do bloco;

IV. Insuficiência econômica para fazer frente a
outros mercados regionais;

Representam  dificuldades  enfrentadas  pela
União Europeia as afirmativas:

a) I e III

b) I e IV

c) II, III e IV

d) I, II e III

e) III e IV
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