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EUROPA OCIDENTAL E UNIÃO EUROPEIA 

Gabarito 
 
Resposta da questão 01: 

a) Podemos destacar o Reino Unido e a Dinamarca. O Reino Unido tem sua moeda, a libra esterlina, mais 
valorizada que o Euro, aumentando o poder de compra do país na comunidade. Na Dinamarca o 
motivo é o outro: sua moeda, a coroa dinamarquesa, desvalorizada em relação ao Euro, facilita as 
exportações para outras nações do bloco. 

b) A Turquia é o país que mais se destaca em sua reivindicação de entrada para a U.E. Com população 
predominantemente muçulmana, mais de 70 milhões de habitantes, governo laico, acredita que sua 
entrada para a comunidade europeia aumentariam os investimentos estrangeiros no país, facilitando o 
crescimento econômico. 

c) Podemos destacar exigências como, por exemplo, respeito aos direitos humanos, preservação dos 
valores democráticos, controle do deficit público e da dívida externa e combate à corrupção e ao crime 
organizado, como formas de garantir a estabilidade e a unidade do bloco. 

 
Resposta da questão 02: 

a) O Espaço Schengen é produto do Acordo e Convenção de Schengen assinado por 30 países europeus 
representando um território onde a livre circulação das pessoas é garantida. 

b) A Zona do Euro é a união monetária representada pela adoção do euro como moeda oficial, adotada 
por grande parte dos países que compõe a União Europeia. Dentre os países que não fazem parte da 
Zona do Euro pode-se citar: Dinamarca, Suécia, Inglaterra. 

c) Os países da União Europeia encontram-se divididos entre os mais tolerantes como Alemanha e Suécia 
e os que defendem uma posição mais dura como Sérvia Croácia e Hungria perante a intensificação do 
fluxo migratório. Dentre os mais tolerantes, a Alemanha tem exercido com mais ênfase a defesa da 
realocação dos refugiados. 

 
Resposta da questão 03: [B] 

A partir de 2008, com a crise financeira internacional, os países da União Europeia, principalmente os da 
Zona do Euro, foram severamente atingidos. A crise é mais substancial nos PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, 
Grécia e Espanha). Os problemas principais são: alto deficit público, alta dívida interna e alta dívida 
externa. Medidas tomadas para combater a crise como elevação de impostos, corte de salários e demissões 
de funcionários públicos conduziram ao aumento do desemprego e baixo crescimento econômico.   

 
Resposta da questão 04: [E] 

As afirmativas estão corretas porque correspondem às medidas de austeridade adotadas pelo governo 
grego em resposta à exigência do FMI para a concessão dos empréstimos.   

 
Resposta da questão 05: 

a) A adesão de novos membros representa a expansão geográfica e a consolidação do bloco da União 
Europeia, destacando-se a entrada de países do antigo bloco socialista, como os Países Bálticos, a 
Polônia, a Hungria e a Eslovênia. 

b) Excetuando Malta e Chipre, são países em transição entre economia planificada e economia de 
mercado. Possuem defasagens socioeconômicas e tecnológicas, necessitando investimentos de capital.   

 
Resposta da questão 6: F – F – V – F – F. 

Justificando o primeiro, segundo, quarto e quinto itens, que são falsos: 
[F] O inesperado “brexit” pode trazer consequências econômicas negativas como a perda de mercados para 
produtos britânicos na União Europeia. Também pode estimular movimentos separatistas em regiões que 
tiveram voto favorável à permanência na União Europeia como a Escócia. 
[F] A União Europeia pouco comprometia a soberania nacional, uma vez que o Reino Unido tinham mantido 
sua moeda própria, além de ter política externa independente. Problemas como desemprego elevado e 
baixo crescimento do PIB relacionam-se com fatores mais amplos relacionados à falta de competitividade 
dos produtos britânicos num ambiente de globalização da economia. A perda de mercados na União 
Europeia poderá afetar negativamente o crescimento econômico britânico. 



3ª Série e Extensivo 

 

 
2

[F] A rejeição à União Europeia é restrita a poucos países, sobretudo grupos nacionalistas e de extrema 
direita localizados em nações como a França. Alemanha e França são países vitais no funcionamento do 
bloco e na manutenção da Zona do Euro. 
[F] Após o brexit, ocorreu uma desvalorização da libra esterlina, o que provocou importante instabilidade 
no sistema financeiro, que constitui uma das atividades econômicas mais importantes do Reino Unido. 
Firmas e investidores pediram prudência ao governo britânico, uma vez que o setor financeiro conta com 
muitos trabalhadores de outros países do bloco europeu que podem ser afetados pelo brexit. De modo 
geral, não houve um movimento relevante de evasão de divisas e de empresas.   

 
Resposta da questão 07: [B] 

A alternativa [B] está correta porque os países citados compunham o antigo bloco da Europa Oriental e 
apresentaram condições mais apropriadas para se alinharem com a UE. As alternativas incorretas são: [A], 
porque a Bósnia não faz parte da UE; [C], porque das antigas repúblicas que compunham a Iugoslávia, 
somente Croácia e Eslovênia fazem parte da UE; [D], porque os países citados fazem parte da UE.   

 
Resposta da questão 08: [C] 

A alternativa [C] está correta porque a percepção amplificada da presença dos imigrantes em solo europeu 
resulta em um clima de insegurança para os nativos em relação à aculturação, desemprego, violência, 
dentre outros, o que acaba por validar a ascensão da extrema direita cujo discurso é embasado no 
nacionalismo extremado. As alternativas incorretas são: [A], porque a não aceitação do imigrante tende a 
reduzir os programas sociais; [B], porque ocorre a xenofobia, não o conflito militar; [D], porque o temor ao 
imigrante resulta no enfraquecimento dos acordos de integração.   

 
Resposta da questão 09: [C] 

Como mencionado corretamente na alternativa [C], o deficit previdenciário resulta da elevação da 
expectativa de vida associada à queda da taxa de fecundidade, o que irá ocasionar a redução da PEA e 
menor captação de recursos para sustentar o sistema previdenciário. Estão incorretas as alternativas: [A] e 
[B], porque a população europeia está associada à quarta fase da transição demográfica; [D], porque a 
proporção média de idosos atingirá 30% em 2050; [E], porque a imigração é uma forma de repor a mão de 
obra na reduzida PEA, porém, a pressão sobre o sistema previdenciário tem como causa a elevada 
proporção de idosos na população dos países.   

 
Resposta da questão 10: [D] 

[I] Incorreto. O número 1 é o Reino Unido, país que não apresenta indústria siderúrgica de destaque, não 
apresenta o vale do Reno em seu território e afastou-se da União Europeia através da vitória do Brexit em 
referendo em 2016. 
[II] Incorreto. O país de número 2 é a França, que não apresenta o maior parque industrial da Europa, a 
Alemanha apresenta maior atividade industrial. O carvão mineral não tem destaque e a indústria 
automobilística é importante, a exemplo da Renaut e Peugout-Citroen.   

 
Resposta da questão 11: [C] 

A Noruega é um país desenvolvido com IDH muito alto (alta renda per capita, elevada expectativa de vida 
e alta escolaridade), uma vez que é um Estado do bem-estar social. O país localiza-se no norte da Europa, 
na península escandinava e é conhecido pelo seu litoral entrecortado por fiordes. Além de ser 
industrializado e com setor terciário próspero, o país destaca-se na produção pesqueira e exportação de 
petróleo.   

 
Resposta da questão 12: [E] 

(4) CÁUCASO – É uma cadeia do período terciário cuja principal característica é o movimento separatista 
das antigas republicas da ex-URSS. 
(1) PIRINEUS – É uma cadeia do período terciário situada entre Espanha e França. 
(3) ALPES – É uma cadeia do período terciário situada na Suíça e Áustria, principal divisor de água da 
hidrografia europeia. 
(5) CÁRPATOS – É uma cadeia do período terciário situada no corredor dos antigos países socialistas 
europeus. 
(2) MONTES URAIS – É um maciço antigo que corta longitudinalmente a Rússia, definindo a fronteira entre 
o continente europeu e o asiático.   

 
Resposta da questão 13: [E] 

[I] VERDADEIRA. A Europa é um continente com grande diversidade étnico-cultural, contudo, predominam 
os adeptos ao cristianismo e islamismo, sendo este, predominante na porção sudeste. 
[II] VERDADEIRA. O continente europeu é palco de diversas questões separatistas, a exemplo dos bascos, 
Irlanda do Norte e Bálcãs. 
[III] VERDADEIRA. A França se caracteriza predominantemente pela religião católica. 
[IV] VERDADEIRA. A xenofobia é uma questão polemica na Europa, em razão de sua demanda por mão de 
obra em paralelo ao temor à aculturação. 
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[V] VERDADEIRA. O terrorismo é um mecanismo extremista utilizado nas mais diversas questões, dentre 
elas, a étnico-religiosa.   

 
Resposta da questão 14: [B] 

A alternativa correta é [B], porque a figura A mostra as ilhas britânicas, compostas por dois países 
representados na figura D: Irlanda ou Eire na cor clara e Reino Unido na cor escura. O Reino Unido por sua 
vez é formado pela Irlanda do Norte ou Ulster – parte norte da Irlanda – e pela Grã-Bretanha – esta em cor 
escura na figura B – que por sua vez, divide-se em Inglaterra – representada em cor escura na figura C – 
País de Gales e Escócia.   

 
Resposta da questão 15: [E] 

Como mencionado corretamente nas afirmativas [I] e [IV], a Escócia localiza-se ao norte da ilha chamada 
Grã-Bretanha e sua economia se destaca pela produção de destilados, agricultura e manufatura têxtil. 
Estão incorretas as afirmativas: [II], porque embora as maiores reservas de petróleo da UE estejam no 
mar do norte, a base política do separatismo escocês surgiu em 1934 com o Scottish National Party; [III], 
porque o Reino Unido é formado pela Grã-Bretanha (Escócia, Inglaterra e País de Gales) e Ulster ou Irlanda 
do Norte (Eire ou Irlanda é um país independente).   

 
Resposta da questão 16: [A] 

A foto mostra um episódio da visita da rainha britânica à República da Irlanda, país cuja maioria da 
população é católica. A Irlanda separou-se do Império Britânico (maioria protestante) no início do século 
20, após muitos conflitos. Também permanece a tensão na Irlanda do Norte, território com maioria 
protestante e minoria católica. Os católicos apoiaram a atuação do IRA (Exército Republicano Irlandês), 
grupo terrorista e separatista, durante décadas.   

 
Resposta da questão 17: [C]   
 
Resposta da questão 18: 

a) O movimento separatista instaurado na Catalunha representou e ainda representa uma ameaça aos 
outros integrantes da União Europeia pelo seu poder de fomentar a insurgência de outros movimentos 
de caráter separatista dentro do bloco. Esses movimentos, além de ameaçarem a manutenção de 
territórios historicamente consolidados, têm o potencial de gerar repercussões de ordem econômica 
capazes de ameaçar a já delicada estabilidade da UE. 

b) Vários argumentos são utilizados pelos catalães para justificar o separatismo, com destaque para os 
costumes, a cultura e o idioma diferentes do restante da Espanha, o que alimenta a necessidade de 
uma identidade própria. Como uma das regiões mais ricas da Espanha, a Catalunha, além reclamar do 
retorno de tributos inferior ao repassado para o governo espanhol, enxerga uma grande 
incompatibilidade entre os investimentos e a infraestrutura recebidos e a geração de receitas enviadas 
para Madrid. Cabe destacar ainda grande número de desempregados que tem crescido nos últimos 
anos, principalmente da população jovem, que busca na autonomia uma possibilidade de solução para 
esse problema.    

 
Resposta da questão 19: [B]  

O ETA (Pátria Basca e Liberdade) é um grupo separatista e com tradição terrorista criado em 1959 com o 
objetivo de botar fim ao domínio espanhol e tornar o País Basco um país independente. Em 2011, o ETA 
declarou sua renúncia aos atos terroristas e que vai priorizar a luta política.   

 
Resposta da questão 20: [C] 

A Bélgica é formada por dois grupos étnicos e linguísticos mais importantes, os flamengos com língua 
holandesa (região de Flandres, norte, mais desenvolvida economicamente) e os valões com língua francesa 
(região da Valônia, sul, menos desenvolvida). Existem rivalidades históricas entre os dois grupos e 
movimentos separatistas. Na Valônia, separatismo com vistas a tornar-se um Estado independente e outro 
separatismo com o objetivo de integração com a França. Na Flandres, o separatismo com a meta de 
tornar-se um país independente.   

 


