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01. O grupo é composto por países emergentes que se uniram para estabelecer uma cooperação 

econômico-financeira e em outras áreas, como ciência, tecnologia, saúde energia, agricultura e 
turismo. Apesar das distâncias geográficas, sobretudo no tocante ao Brasil e África do Sul, o grupo 
tem interesses comuns para o desenvolvimento interno e como forma de oposição às potências 
econômicas tradicionais, como EUA, Europa Ocidental e Japão. 

 
02. Os BRICS apresentaram avanços sociais a partir dos anos 2010. Mesmo assim, alguns dados como a 

taxa de mortalidade infantil e o índice analfabetismo entre adultos ainda é bastante elevado. Esses 
fatos evidenciam a desigualdade social presentes nos países, o que ainda representa uma dificuldade 
para geração de empregos e avanços econômicos mais expressivos. 

 
Brasil e Rússia são os membros dos BRICS mais impactados por crises financeiras. No caso da Rússia, 
a queda nos preços do petróleo e do gás natural colaboraram para um modesto crescimento 
econômico. Já o Brasil, apresentou crescimento econômico baixo e até mesmo negativo em 
decorrência de crises políticas internas. 

 
03. A utilização da robótica na indústria é uma marca da terceira revolução industrial, também conhecida 

como revolução técnico-científica-informacional. Com o desenvolvimento da informática, da robótica, 
das telecomunicações e de outras áreas do conhecimento como a biotecnologia e a química fina, a 
produção industrial sofreu profundas alterações, sobretudo nos vínculos empregatícios para pessoas 
com menor qualificação. 
Além de elevar a produção e a produtividade da atividade econômica, essa revolução fez surgir novas 
tecnologias como computadoras, gps, entre outros. 

 
04. A competição na produção e distribuição é bastante desigual. Diante das corporações vinculadas ao 

agronegócio, sete empresas dominam a produção mundial de sementes e pesticidas e apenas quatro 
dominam a importação e a exportação de matérias-primas agrícolas, como a soja, o milho e o trigo.  
A influência das corporações dita a organização do espaço geográfico ao comandar o que deve ser 
plantado em territórios distantes de suas matrizes. 

 
05. a) Intercâmbio comercial de diferentes mercadorias e serviços entre países. 

b) Venda de produtos ou serviços de um país para outros. 
c) Compra de produtos ou serviços que um país faz de outro. 
d) Relação em dinheiro, entre os valores das exportações e das importações de um país. 
e) Termo utilizado para expressar a situação quando o valor das exportações ultrapassa o das 

importações realizadas por um país, no período de um ano ou mês. Também é chamado de saldo 
positivo. 

f) Termo utilizado para designar a situação quando o valor das importações supera o das 
exportações. Nesse caso, o país fica em dívida com o exterior. 

 
06. O principal parceiro comercial do Brasil é a China. Os principais produtos exportados pelo Brasil são 

matérias-primas como a soja, petróleo e o minério de ferro (produtos de baixo valor agregado). Em 
contrapartida, os produtos importados pelo Brasil são industrializados, como peças para aparelhos de 
telefonia e televisores, terminais portáteis de telefonia móvel (produtos com valor agregado). 


