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Semana 32 – Atividades 

 
01. (ENEM - 2010) - 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. Disponível em: http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br.  
Acesso em: 31 jul. 2010). 

 
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. 

 
02. Sobre a formação do G20, pode-se afirmar que: 

a) é uma forma de reconhecimento à maior participação destes países em problemas regionais, 
substituindo os organismos internacionais tradicionais como a ONU, o FMI e, na esfera militar, a 
OTAN. 

b) foi produto das transformações políticas que ocorreram após o fim da Guerra Fria e expressa a 
nova divisão do mundo por grandes áreas de civilização, das quais esses países são os principais 
representantes. 

c) expressa os resultados políticos das mudanças na divisão internacional do trabalho, pois a maior 
parte dos membros que se uniram ao G8 são países da semiperiferia industrializada. 

d) representa o crescimento da importância do comércio de commodities no mundo atual e a 
preocupação, por parte dos países ricos, de que a sua escassez possa gerar conflitos 
internacionais. 

e) reflete a nova divisão do mundo entre uma maioria industrializada e uma parcela de países 
exportadores de produtos primários excluídos das decisões econômicas mundiais. 

 
03. Os países emergentes tendem a cada vez ter maior participação no PIB mundial. A maioria desses 

países construiu seu desenvolvimento: 
a) Baseando-se em políticas protecionistas, entre elas, a substituição das importações. 
b) Transformando-se em polos independentes de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). 
c) Integrando-se ao processo de globalização e atraindo investimentos estrangeiros. 
d) Intensificando as trocas comerciais e tecnológicas na direção Sul-Sul. 
e) Buscando a autossuficiência para depender menos dos mercados globais. 

 
04. Trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao 

longo dos anos 1990, superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de 
combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada 
e temida por muitos países em razão de seu poderio militar. 
 
O país ao qual o texto faz referência é: 
a) Brasil                      
b) Rússia                  
c) Índia                  
d) China                  
e) África do Sul 

 


