
MERCOSUL

1-Desde  o  seu  nascimento,  em  1991,  o
MERCOSUL apresenta diferenças sensíveis em
relação  às  antigas  associações  latino-
americanas,  pois  amplia  e  diversifica  o
conceito  de  "integração",  identificado,  nos
tempos da ALALC, como a constituição de uma
zona de livre comércio e, já na fase da ALADI,
como a  criação progressiva  de uma área de
preferências comerciais. A atual concepção de
integração, vigente no MERCOSUL, abrange

a) a redução das diferenças socioeconômicas
entre  todos  os  países  da  América  do  Sul  a
partir da influência dos países membros.

b) uma política defensiva dos países membros
capaz  de  promover  a  substituição  das
importações  oriundas  dos  países  do
hemisfério  norte  por  produtos  regionais
similares.

c) a auto-suficiência dos países membros, de
modo a reduzir a dependência tecnológica em
relação  às  grandes  corporações
multinacionais.

d)  a  criação  de  acordos  voltados  para  a
complementação  econômica  entre  os  países
membros, de modo a produzir, inclusive,  um
aumento  de  sua  competitividade  em  nível
internacional.

e)  a  criação  de  bases  políticas  sólidas  nos
setores  agrícola  e  energético,  de  modo  a
garantir  o  pleno  atendimento  das
necessidades internas dos países membros.

2-Em  relação  ao  MERCOSUL,  todas  as
afirmativas são corretas, EXCETO

a)  A  localização  do  território  e  as
características  das  bacias  hidrográficas
reduzem  o  transporte  hidroviário  à  opção
marítima.

b) A localização dos países do MERCOSUL em
zonas  climáticas  diferentes  constitui  uma
vantagem para as trocas agrícolas.

c)  As  ligações rodoferroviárias  existentes  são
inadequadas  ao  grau  de  intensificação  do
comércio que se propõe.

d)  O  potencial  dos  mercados  consumidores
nacionais constitui uma vantagem maior para
os demais membros do que para o Brasil.

e)  Os  países  do  MERCOSUL  vêm  sendo
atingidos  por  crises  econômicas  de
intensidades diferentes que afetam o mercado
consumidor.

3-Todas  as  alternativas  apresentam  aspectos
que evidenciam a progressiva consolidação do
MERCOSUL, EXCETO

a) A ampliação da área geográfica de geração
do PIB (Produto Interno Bruto).

b)  A  expansão  do  raio  de  consumo  da
produção  dos  centros  mais  dinâmicos  dessa
organização.

c)  O  aumento  do  fluxo  de  veículos  e  a
diversificação da rede de transportes.



d)  O  crescente  controle  da  economia  pelo
setor  agropecuário  registrado  nos  últimos
anos.

4-Dentre  as  afirmativas  a  seguir,  aponte
aquela  que  NÃO  pode  ser  considerada  uma
característica correta do Mercosul.

a) Assim como o Nafta, o Mercosul é apenas
uma zona de livre-comércio.

b) Apesar de ter acarretado, entre os quatros
parceiros, uma grande expansão do comércio,
este ainda é considerado muito pequeno.

c)  Mesmo  se  tratando  de  um  acordo  entre
países  subdesenvolvidos,  não  podemos
desprezar  a  quantidade  de  recursos
econômicos presente na região.

d) Dentre os quatro parceiros, o Brasil é o que
apresenta  maior  avanço  tecnológico  e  um
parque  industrial  que  opera  com  maiores
níveis de produtividade.

e)  Entre  os  grandes  beneficiados  com  o
Mercosul  estão  importantes  transnacionais,
atuantes  principalmente no Brasil,  que terão
seus negócios ampliados.

5-A formação do bloco comercial denominado
MERCOSUL, no qual o Brasil se acha inserido,
tem  como  objetivo  primeiro  constituir  uma
aliança

a)  comercial  no  Cone  Sul,  na  tentativa  de
diminuir as diferenças de renda e de qualidade
de vida entre os países membros.

b) política e estratégica, visando a criação de
fundos para desenvolver a indústria atômica.

c) que estabeleça relações comerciais intensas
com  os  Estados  Unidos  e  garanta  preços
compensadores  para  os  produtos  industriais
do Cone Sul.

d)  comercial  que  permita  a  livre  negociação
com  os  países  africanos  e  asiáticos,  sem
interferências das multinacionais.

e)  como  um  mercado  comum,  através  da
queda  de  barreiras  alfandegárias  e  a  livre
circulação de mercadorias e capitais.

6-"Os  processos  de  integração  regional  são
considerados a forma dominante de gestão de
interdependência  num  mundo  multipolar
porque apresentam a capacidade de criar uma
solução  de  compromisso  frente  à  tensão
globalização/integridade econômica e política
dos  Estados  Nacionais...  Nessa  nova
conjuntura  internacional  os  países  estavam
tentando  consolidar  suas  participações  no
comércio  mundial  através  dos  benefícios
resultantes dos mercados regionais. Essa foi a
estratégia  seguida  pelos  países  do  Mercosul
no  sentido de  criar  um mercado comum na
área."

(Adaptado  de  VEGA,  em  BOLETIM  DE
GEOGRAFIA  TEORÉTICA,  25  (49-50):  67-92,
1995)

A respeito do Mercosul, é correto afirmar:

(01) A disputa entre os países pela hegemonia
política  e  econômica  na  América  do  Sul
constitui, atualmente, o maior obstáculo para
o processo de integração.

(02) Por enquanto, o Mercosul constitui uma
união  aduaneira,  estágio  da  integração
econômica  em  que  os  países  membros



promovem  a  eliminação,  entre  si,  de  taxas
alfandegárias  e  de  restrições  não  tarifárias,
enquanto  mantêm  proteção  em  relação  a
outros  países  através do estabelecimento de
uma tarifa externa comum (TEC).

(04)  O  Mercosul  está  aprofundando  a
integração  das  economias  dos  países
membros por meio do aumento do fluxo de
mercadorias  e  capitais,  beneficiando  as
empresas  do  bloco  e  ampliando  suas
possibilidades de negócios e lucros.

(08) O bloco sul-americano é, dentro da nova
ordenação mundial em blocos de poder e de
grandes organizações econômicas, aquele que
apresenta  o  maior  fluxo  de  mercadorias  e
capitais.

(16) Com a criação do NAFTA, em 1992, e a
pressão  dos  Estados  Unidos  para  que  seja
criada a Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA), a partir de 2005, prevê-se que surjam
novos  obstáculos  ao  funcionamento  do
Mercosul.

(32)  Recentemente,  o  Chile,  a  Colômbia  e  a
Venezuela passaram a fazer parte do Mercosul
como membros efetivos.

Soma ( )

7-Entre  os  fatores  determinantes  do
MERCOSUL, é INCORRETO afirmar que:

a)  é  a  mais  recente  tentativa  de  integração
econômica entre países latino-americanos.

b)  integra  países  com  níveis  de
desenvolvimento bastante homogêneos.

c) constitui-se de países que ocupam posições
periféricas na divisão internacional do poder.

d) é uma das maiores economias do mundo,
envolvendo a produção e as exportações.

e) tem dependência comercial,  tecnológica e
financeira de instituições transnacionais.

8-Considere  a  tabela  sobre  os  indicadores
econômicos e sociais do MERCOSUL.

INDICADORES  ECONÔMICOS  E  SOCIAIS  DO
MERCOSUL

(imagem abaixo)

Fonte: PRAXEDES, Walter e PILETTI, Nelson. "O
Mercosul  e  a  Sociedade Global".  8.  ed.,  São
Paulo, Ática, 1997.

Com base nos dados da tabela acima, assinale
a(s) proposição(ões) VERDADEIRA(S).

(01)  Dentre  os  países  que  integram  o
MERCOSUL, a Argentina é o país que possuiu
maior extensão territorial, bem como o maior
contingente populacional.

(02)  No  bloco  dos  países  que  compõem  o
MERCOSUL, o Brasil é o país que detém a mais
elevada  taxa  de  analfabetismo,  enquanto  o
Uruguai possui a mais baixa.

(04)  Dentre  os  países  do  MERCOSUL,  o  que
apresenta a menor densidade demográfica é o
Paraguai.



(08)  O  maior  PIB,  entre  os  países  do
MERCOSUL,  é  o  do  Brasil,  que  apresenta
também  as  mais  elevadas  taxas  de
mortalidade infantil.

(16) O Uruguai possui a maior renda per capita
do  MERCOSUL,  além  de  ser  também  o
primeiro  colocado  no  que  se  refere  à
expectativa de vida de sua população.

Soma ( )

9-Nos  anos  90,  os  projetos  de  integração
regional  e  formação  de  blocos  econômicos
passam a ser uma realidade. Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai formam, a partir de 1Ž de
Janeiro de 1995, uma zona de livre comércio -
o  Mercosul.  Sobre  este  bloco  regional,
podemos afirmar:

I  -  o  Mercosul  procura  estabelecer  políticas
comuns que permitam a livre circulação, entre
países membros, de bens, capitais, serviços e
trabalhadores.

II  -  a  abertura  econômica  surgida  com  o
Mercosul  determinou  uma  reestruturação
industrial e a adoção de novas estratégias de
produção em razão da formação de um novo
mercado  de  mais  de  200  milhões  de
consumidores.

III  -  a  desvalorização  do  real  em  relação  ao
dólar  promoveu  uma  mudança  nos  fluxos
comerciais entre Brasil e Argentina.

Está(ão) correta(s):

a) apenas a afirmativa I.

b) apenas a afirmativa III.

c) as afirmativas I e II.

d) as afirmativas II e III.

e) as afirmativas I, II e III.

10-O  presidente  Néstor  Kirchner  assinou  o
decreto  que  estabelece  uma  tarifa
alfandegária  de  0%  para  a  importação  de
maquinaria  rodoviária  proveniente  de  países
de fora do Mercosul. O decreto também inclui
a  importação  de  autopeças  utilizadas  neste
tipo de maquinaria.

Fonte:www.estadao.com.br/rss/economia/20
04/set/09/187.htm acessada em 20/09/2004.

O  decreto  do  presidente  argentino  fere  um
dos objetivos principais do Mercosul:

a) Formar uma união econômica e monetária
nos  moldes  da  União  Européia,  com moeda
própria,  banco  central  independente  e  livre
circulação de pessoas e mercadorias.

b)  Tornar-se  uma  grande  zona  de
processamento de exportação (ZPE), atraindo
mais empresas transnacionais  para os países
participantes, com a formação de uma área de
livre comércio.

c)  Formar  uma  união  aduaneira,  com  a
abolição  gradativa  das  tarifas  alfandegárias
nas  relações  comerciais  dentro  do  bloco  e
aplicação de uma tarifa externa comum (TEC)
ao comércio externo ao bloco.

d)  Constituir  o  núcleo  da  Aliança  Latino-
americana  de  Integração,  uma  área  de  livre
comércio  alternativa  à  ALCA,  que  reuniria  o
Brasil, a Argentina e o México.

e)  Construir  portos  secos,  gradativamente,
como  zona  de  proteção  de  fronteiras,  a
exemplo de Paso de los Libres / Uruguaiana,



que protegem tanto o lado argentino como o brasileiro.
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