
Países Emergentes

1)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 (…). FERNANDES, D. BBC Brasil, 16
jun.  2010.  Disponível  em:
ttp://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/201
0/06/100616_relatorioeconomia_df.shtml  .
Acesso em: 13 mar. 2015.

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.

2-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

3-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”
[…].

Adaptado  de:  DICYT.  A  força  dos  países
emergentes na economia mundial. Disponível
em: <DICYT>. Acesso em: 13 mar. 2013.

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.

4-O G-20 é o grupo que reúne os países do G-
7,  os  mais  industrializados  do  mundo  (EUA,
Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e
Canadá),  a  União  Europeia  e  os  principais
emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China, África
do  Sul,  Arábia  Saudita,  Argentina,  Austrália,
Coreia  do  Sul,  Indonésia,  México  e  Turquia).
Esse grupo de países vem ganhando força nos
fóruns internacionais de decisão e consulta.

ALLAN. R. Crise global.

Entre os países emergentes que formam o G-
20,  estão  os  chamados  BRIC  (Brasil,  Rússia,
Índia  e  China),  termo  criado  em  2001  para
referir-se aos países que

a)  apresentam  características  econômicas
promissoras para as próximas décadas.

b) possuem base tecnológica mais elevada.

c)  apresentam  índices  de  igualdade  social  e
econômica mais acentuados.

d)  apresentam  diversidade  ambiental
suficiente para impulsionar a economia global.

e) possuem similaridades culturais capazes de
alavancar a economia mundial.

5-Sobre  os  BRICS,  assinale  o  que  for
INCORRETO:

a)  É  um  grupo  formado  pelos  países
considerados  emergentes,  formando um dos
maiores blocos econômicos do planeta, atrás
apenas da União Europeia.

b) Formado por Brasil,  Rússia,  Índia,  China e
África  do  Sul,  o  BRICS  é  um  acordo
internacional  diplomático  entre  nações
consideradas emergentes.

c) Até 2011, a sigla era conhecida apenas por
“BRIC”,  sendo  alterada  após  a  inclusão  da
África do Sul no grupo.

d)  Recentemente,  os  BRICS  vêm  discutindo
sobre  a  criação  de  um  banco  internacional
próprio do grupo, paralelo ao FMI e ao Banco
Mundial.

6-Há dez anos, no dia 30 de novembro, criei o
acrônimo  Bric  para  descrever  a  provável
expansão  vigorosa  das  economias  do  Brasil,
Rússia,  Índia  e  China.  Comparada às  minhas
previsões  na  época,  a  história  dos  Brics  se
mostrou um sucesso muito maior do que eu



podia  imaginar.  No  quadro  mais  otimista,
sugeria  que  os  Brics  chegariam  talvez  a
representar  coletivamente  14%  do  Produto
Interno Bruto (PIB) global, em relação aos seus
então 8%. Na realidade, alcançaram cerca de
19%.

Há 10 anos, eu pensava que a China poderia
se tornar tão grande quanto à Alemanha. No
entanto, ela chegou ao dobro do tamanho da
Alemanha e passou à frente do Japão. O Brasil
superou a Itália e é hoje a 7ª maior economia
mundial, muito mais do que eu calculara (na
semana  passada,  divulgou-se  que  o  Brasil
passou a Grã-Bretanha e já é a sexta economia
do mundo) [...].

O'NEILL,  Jim.  10  anos  de  Brics,  muito  para
comemorar.  Estadão,  01/01/12.  Disponível
em: estadão.com.br

Com  base  no  texto  acima  e  em  seus
conhecimentos  sobre  o  grupo  dos  Brics,
assinale as incorretas.

1-O autor do texto, Jim O’Neill, foi o criador da
expressão  “BRIC”  para  designar  o  grupo  de
países  emergentes  até  então:  Brasil,  Rússia,
Índia e China.

2-  Pode-se  afirmar que a participação acima
do esperado dos Brics no PIB global se deveu
às sucessivas crises nos países desenvolvidos
na década de 2000 associadas ao crescimento
econômico dos países emergentes.

4-Entre  os  BRICS,  o  país  que  apresentou  as

maiores  taxas  de  crescimento  nos  últimos
anos foi a China, seguida pela Índia.

8-Quando o acrônico “BRIC” foi criado, não se
imaginava que ele pudesse se transformar em
um agrupamento internacional formado pelos
mais novos países desenvolvidos do mundo.

16-No trecho “há 10 anos, eu pensava que a
China poderia se tornar tão grande quanto à
Alemanha”,  fica  evidente  que  o  autor  não
previa  que  a  China  se  tornaria  a  economia
com o maior PIB do mundo, o que ocorreu em
2010.

7-Os líderes dos países que integram os Brics –
Brasil,  Rússia,  Índia,  China  e  África  do  Sul  –
encerraram  seu  terceiro  encontro  com  um
comunicado  em  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.

(Adaptado de O Globo, 15/04/2011).

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 EUA.



d) diversificação dos fluxos de capitais

8-  “A  ideia  dos  BRICS  foi  formulada  pelo
economista-chefe  da  Goldman  Sachs,  Jim
O'Neil,  em  estudo  de  2001,  intitulado
“Building  Better  Global  Economic  BRICs”.
Fixou-se como categoria da análise nos meios
econômico-financeiros,  empresariais,
acadêmicos  e  de  comunicação.  Em  2006,  o
conceito  deu  origem  a  um  agrupamento,
propriamente  dito,  incorporado  à  política
externa  de  Brasil,  Rússia,  Índia  e  China.  Em
2011, por ocasião da III Cúpula, a África do Sul
passou  a  fazer  parte  do  agrupamento,  que
adotou a sigla BRICS”.

(IPEA.  Conheça  os  BRICS.  Disponível  em:
<http://www.ipea.gov.br/>).

Sobre o BRICS, assinale o que for correto:

a)  corresponde  a  um  bloco  econômico  em
processo de formação.

b)  é  um  agrupamento  informal  de  cunho
diplomático.

c)  é  um  organismo  internacional  paralelo  à
ONU.

d) representa todos as nações emergentes do
planeta sob a liderança de cinco países.

9-Assinale a alternativa que NÃO corresponde
a  uma  característica  presente  em  todos  os
membros do BRICS.

a) Possuem amplos mercados consumidores.

b) Consolidaram, ao longo do tempo, relativas
estabilidades econômicas.

c)  São  países  emergentes  em  fase  de
crescimento social e econômico.

d) Mão de obra e matérias-primas disponíveis
em grandes quantidades.

e)  Elevados  desempenhos  nos  índices  de
desenvolvimento humano.

10-O  conceito  de  BRIC  foi  criado  por  Jim
O’Neil,  economista  chefe  do  Banco  de
Investimentos Goldman Sachs em 2001. Com
relação ao BRIC, é CORRETO afirmar:

a) BRIC é uma sigla que se refere às iniciais dos
países que a compõem: Brasil, Rússia, Índia e
Cuba.

b) O Fundo Monetário Brasileiro estima que os
países que integram o BRIC serão responsáveis
por  apenas  21%  do  crescimento  econômico
mundial devido à crise de 2008.

c) Além do BRIC, o Brasil participa também do
IBAS, organização dos países: Indonésia, Brasil
e  África  do  Sul,  com  vistas  a  melhorar  a
integração cultural entre esses países.

d) Líderes do BRIC assinaram um acordo em
2010 que deverá facilitar o financiamento de
obras e projetos nestas nações priorizando as
áreas de energia e infraestrutura.

e)  O  BRIC  é  uma  organização  fundada  pelo
Brasil,  que  prevê  a  união  de  determinados
países  com  o  objetivo  de  unificar  as  suas
respectivas  moedas,  fortalecendo-os  no
mercado internacional.

http://www.ipea.gov.br/


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B C D A A 24 A B E D


