
Blocos Econômicos

1-Uma das mudanças recentes, que o mundo
vem  apresentando,  é  a  formação  de  blocos
econômicos  ou  de  blocos  regionais.  Sobre
eles, é CORRETO afirmar que

(01) a União Européia surge, em 1993, com o
tratado  de  Maastricht,  criando  um  mercado
consumidor de elevado poder aquisitivo.

(02)  o  NAFTA  (North  American  Free  Trading
Agreement)  é  composto  por  três  países  que
apresentam o mesmo nível socioeconômico.

(04)  os  países  membros  da  União  Européia
tornaram-se  auto-suficientes,  inexistindo,
desta  forma,  necessidade  de  relações
comerciais com outros países.

(08)  a  Associação de Cooperação  Econômica
da  Ásia  e  do  Pacífico  (APEC)  formou  um
imenso  mercado  internacional,  em  que
despontam  os  Estados  Unidos,  o  Japão  e  a
China.

(16)  A  expansão  do  comércio,  que  vem
ocorrendo no Pacífico, é fruto do dinamismo
do  sudeste  e  leste  asiáticos  e  da  costa
ocidental dos Estados Unidos.
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2-Considere  os  seguintes  textos  relacionados
aos Blocos Econômicos 1, 2 e 3 indicados no
mapa.

I. O processo inicial da formação deste bloco
ocorreu no período da Guerra Fria.  Hoje,  na
chamada  "nova  ordem  mundial"  representa

um dos pólos econômicos que reúne cerca de
370  milhões  de  habitantes  com  elevadas
rendas per capita.

II.  Este  bloco  representa  uma  zona  de  livre
comércio  que  deve,  gradativamente,
promover  a  redução  das  barreiras
alfandegárias  entre  seus  membros.  No
entanto, é preciso lembrar que seus estatutos
de formação não prevêem a livre circulação de
pessoas,  ocorrendo  inúmeros  problemas  em
decorrência desta proibição.

III.  Este  grupo  de  países  integrados  em  um
Bloco tem buscado criar uma união aduaneira
que,  além  de  abolir  as  taxas  alfandegárias,
procura também definir uma tarifa única para
participar  do  comércio  mundial.  Encontra-se
em fase de consolidação.

Assinale  a  alternativa  que  relaciona
corretamente  os  textos  aos  blocos
identificados no mapa.

a) 1 - I, 2 - II, 3 - III;

b) 1 - I, 2 - III, 3 - II;

c) 1 - II, 2 - I, 3 - III;



d) 1 - II, 2 - III, 3 - I;

e) 1 - III, 2 - I, 3 - II;

3-A  mundialização  da  economia  capitalista
produziu um novo arranjo geoeconômico, com
o  surgimento  dos  blocos  econômicos  ou
mercados regionais.

Assinale  a  opção  que  representa
acertadamente um dos principais objetivos de
um desses blocos,  a  Comunidade Econômica
Européia.

a)  Dinamizar  a  economia  e  a  geração  de
emprego  entre  os  países  que  a  compõem,
principalmente os do leste.

b) Construir um espaço econômico, financeiro
e  monetário  único,  sem  barreiras
alfandegárias,  abrindo  fronteiras  para
circulação de mercadorias e pessoas.

c)  Organizar  um espaço  geoeconômico  livre,
sem barreiras políticas, que permita competir
internacionalmente  com  os  países
emergentes.

d)  Desenvolver  um  espaço  econômico  e
político que dificulte o processo migratório de
capitais e pessoas para o Terceiro Mundo.

e)  Instituir  um  espaço  que  concentre  e
acumule menos capital e que reduz o uso de
mão-de-obra proveniente dos países do Leste
da Europa.

4-A  mundialização  da  economia  capitalista
gerou  a  segmentação  do  espaço  econômico
mundial.  Esta  característica  geográfica  se

expressa, no final do século XX, pela formação
de blocos econômicos em todo o mundo.

Com  relação  a  esse  tema,  são  feitas  as
seguintes afirmações.

I - A criação do Mercosul faz parte da proposta
conhecida como Plano Bush - iniciativa para as
Américas,  que  visa  à  integração  pan-
americana sob a liderança dos Estados Unidos
da América do Norte.

II  -  Originada  da  Comunidade  Econômica
Européia  (CEE),  a  União  Européia  (UE)  é  o
segundo  maior  bloco  econômico  do  mundo
em termos de Produto Interno Bruto (PIB) e
possui o euro como moeda oficial.

III  -  O  Nafta  (Acordo  de  Livre  Comércio  da
América  do  Norte)  é  formado pelos  Estados
Unidos  da  América  do  Norte,  Canadá  e
México, que desde 1994 aboliram totalmente
as tarifas aduaneiras entre si.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.

5-Mercosul,  NAFTA,  União  Européia  são  os
exemplos  mais  conhecidos  de  blocos
econômicos  ou  organizações  internacionais
definidas  por  um  processo  de  integração
econômica. Para que o processo se concretize,



a  teoria  do  comércio  internacional  define
quatro  situações  clássicas  de  integração
econômica. São elas:

a)  União Aduaneira,  Mercado Comum,  pólos
de atração de investimentos do mundo e Zona
de Preferências Tarifárias.

b) Zona de Livre Comércio, potencial agrícola,
investimentos na área de infra-estrutura física
e União Aduaneira.

c)  União  Econômica  e  Monetária,  Zona  de
Preferências  Tarifárias,  Zona  de  Livre
Comércio,  investimentos  na  área  de  infra-
estrutura física.

d)  Zona  de  Preferências  Tarifárias,  Zona  de
Livre  Comércio,  União  Aduaneira  e  pólos  de
atração de investimentos do mundo.

e) Zona de Livre Comércio, União Aduaneira,
Mercado  Comum  e  União  Econômica  e
Monetária.

6-Alguns  países  da  Europa  ocidental  têm
experiência,  desde  a  década  de  50,  na
formação  de  blocos  econômicos,  portanto  é
INCORRETO afirmar que:

a)  em  1952,  foi  fundada  a  Comunidade
Européia do Carvão e do Aço (Ceca), formada
pela Alemanha Ocidental (na época), Bélgica,
Dinamarca,  França,  Holanda,  Itália,
Luxemburgo e Grã-Bretanha.

b)  em  1957,  foi  fundada  a  Comunidade
Econômica  Européia  (CEE)  ou  Mercado
Comum  Europeu  (MCE),  com  um  total  de
quinze países membros.

c)  a  Comunidade  Econômica  Européia  foi
fundada  em  1957,  tendo,  como  membros,

Alemanha  Ocidental  (na  época),  Bélgica,
França, Itália, Luxemburgo e Holanda.

d)  em  1958,  foi  formada  pela  Bélgica,  pela
Holanda e por Luxemburgo a União Econômica
do Benelux.

e) em 1973, foram admitidas Dinamarca, Grã-
Bretanha  e  Irlanda  no  Mercado  Comum
Europeu  e,  em  1981,  a  Grécia  e,
posteriormente,  ingressaram  Portugal,
Espanha, Suécia, Finlândia e Áustria.

7-Sobre os chamados "blocos econômicos", é
correto afirmar:

a)  São  acordos  de  comércio  internacional
instituídos  para  conter  o  processo  de
globalização,  já  que  consistem  na  imposição
de  barreiras  à  importação  de  produtos
provenientes de países externos aos blocos.

b)  Os  blocos  econômicos  foram  instituídos
para substituir a antiga divisão do mundo em
países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em
desenvolvimento.

c) Um desses blocos, o Mercosul,  constitui a
experiência  mais  avançada  de  integração
econômica  entre  países,  pois  apóia-se  não
somente  na  liberalização  comercial,  mas
também no sentimento de identidade cultural
latino-americana.

d)  São  acordos  instituídos  para  ampliar  a
competitividade  dos  países-membros  na
economia mundial, por meio da integração de
seus  mercados  e  da  expansão  de  suas
empresas  dentro  desses  mercados
supranacionais.

e)  A  discussão  dos  acordos  de  integração
regional  começou quando da  assinatura  dos



tratados  de  paz  que  encerraram  a  Primeira
Guerra  Mundial,  foi  interrompida  com  a
eclosão  da  Segunda  Guerra  e  retomada  a
partir de 1960.

8-Blocos Econômicos:

A  iniciativa  para  as  Américas,  lançada  pelo
presidente George Bush em junho de 1990, se
inseria na orientação reformista:  a  sua meta
consistia  na  formação de  uma zona  de  livre
comércio  em  todo  o  continente  americano,
com  a  exclusão  de  Cuba.  Essa  zona  de
integração econômica é chamada de:

a) Mercado Comum do Sul (Mercosul).

b) União Européia.

c)  Área  de  Livre  Comércio  das  Américas
(ALCA).

d) Zona da Bacia do Pacífico.

e) Novos Países Industrializados (NPIs).

9-Existem  vários  blocos  econômicos,  alguns
deles reúnem somente países de um mesmo
continente  e  outros,  numa  tentativa  de
maximizar as relações comercias globais,  são
integrados  por  nações  de  várias  partes  do
planeta. São exemplos de blocos econômicos,
exceto:

a) União Europeia

b) Mercosul

c) Nafta

d) BRIC

e) Apec

10-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 1° 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.
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