
 

 

Tarefa 29 – Professora Sueli 
 

01. QUANDO teve início a construção do bloco econômico europeu denominado União Européia? EXISTE 
alguma relação entre a construção do bloco, a Segunda Guerra Mundial e o Plano Marshall?  

 
02. QUAIS as determinações do Tratado de Roma assinado em 1957?  
 
03. DEFINA e TRACE os objetivos do Plano Marshall.  

 
04. O QUE estabeleceu o Tratado de Maastricht no início da década de 90?  

 
06. Dez países do Leste europeu entraram no bloco no ano de 2004. QUAIS os interesses dos antigos 

membros em relação aos dez novos? E QUAIS são os interesses dos dez novos em relação aos antigos 
membros?  

 

07. JUSTIFIQUE a entrada dos últimos membros na UE, Bulgária e Romênia.  
 
08. JUSTIFIQUE: com a entrada de membros do Leste europeu na União Europeia, o bloco ficou ao mesmo 

tempo heterogêneo e mais independente.  
 
09. A queda da Cortina de Ferro significou, de fato, a formação de uma única Europa?  
 

10. CITE desafios que colocam em risco a integração total da UE.  
 
11. QUAIS os obstáculos dos países que tentam ingressar na união Europeia?  

 
12. QUAL a relação existente entre a redução do crescimento populacional no oeste europeu e a entrada de 

dez novos membros, do leste europeu, no ano de 2004? 

 
13. Calcula-se que cerca de 7% da PEA da União Europeia esteja desempregada. Quais fatores contribuem 

para esta realidade?  
 
14. (FUVEST-2008/Adaptada) “A União Europeia, composta de 27 países, apresenta um sistema político 

historicamente único, que vem evoluindo há mais de 50 anos.”  
Ada.;ptado de Pascal Fontaine  

 
Alguns países estão reivindicando sua entrada para a UE. CITE um desses países e EXPLIQUE um motivo 

para tal reivindicação.  
 
15. A adesão pretendida pela Turquia ao bloco da União Europeia é recebida por muitos diplomatas dos países 

já membros, de maneira reticente. Por detrás dos motivos diplomáticos, existem motivos culturais. Quais 
são estes motivos e quais seriam os pontos negativos e positivos decorrentes da aceitação da Turquia?  

 

16. Por que muitos habitantes dos países de características mais agrárias pertencentes à União Europeia 
protestam contra o bloco? 

 


