
 

 

Tarefa 16 professor Cléber 
 
01. O Tratado da União Europeia estabelece que qualquer país europeu pode se candidatar à adesão ao bloco. 

Porém, um país só pode entrar na União Europeia se cumprir alguns critérios de adesão. 
Um país que se candidate a membro desse bloco econômico deve necessariamente 
a) ser republicano e possuir economia de mercado, porém submetida a controles constantes por parte do 

Fundo Monetário Internacional (FMI). 
b) permanecer fiel à legislação do bloco e delegar suas questões de segurança nacional à Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 
c) possuir regime monarquista de governo, aceitar a política econômica do bloco e se comprometer a 

utilizar o Euro. 
d) estar situado na Europa Ocidental e substituir sua Câmara de Deputados e seu Senado pelo 

Parlamento Europeu. 
e) ter instituições estáveis que garantam a democracia, o Estado de direito e o respeito aos direitos 

humanos. 
 
02. Os blocos econômicos são conjuntos de Estados que partilham um tipo de acordo intergovernamental, 

muitas vezes parte de uma organização intergovernamental, onde barreiras ao comércio são reduzidas ou 
eliminadas entre os Estados participantes.  
Quanto à classificação dos blocos econômicos, aquele que se apresenta como um processo bastante 
avançado de integração econômica, garantindo-se a livre circulação de pessoal, bens, serviços e capitais, 
está indicado na alternativa 
a) União Aduaneira. 
b) Mercado Comum. 
c) Zona de Livre Comércio. 
d) União Econômica e Monetária. 
e) Zona de Preferência Tarifária. 

 
03. Blocos Econômicos são associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si e 

que tendem a adotar uma soberania comum, ou seja, os parceiros concordam em abrir mão de parte da 
soberania nacional em proveito do todo associado.  
Sobre esse tema: 
a) a União Econômica e Monetária, primeiro processo de integração econômica, consiste apenas em 

garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto de países que pertencem a esse tipo de 
mercado. 

b) quando constituem um mercado comum, os países parceiros reduzem ou eliminam as barreiras 
alfandegárias, tarifárias e não-tarifárias, que incidem sobre a troca de mercadorias dentro do bloco. 

c) a União Aduaneira caracteriza-se por adotar uma Tarifa Externa Comum (TEC), que permite 
estabelecer uma mesma tarifa aplicada a mercadorias provenientes de países que não integram o 
bloco. 

d) a Zona de Livre Comércio apresenta-se como um processo bastante avançado de integração 
econômica, garantindo-se a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, ao contrário da fase 
como União Aduaneira, quando o intercâmbio restringia-se à circulação de bens. 

e) a Zona de Preferência Tarifária constitui o estágio mais avançado do processo de formação de blocos 
econômicos, contando com uma moeda única e um fórum político. 

 


