
 

 

LISTA – BLOCOS ECONÔMICOS – GEOGRAFIA – CLÉBER 
 
01. Criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, o Mercosul é hoje o terceiro maior bloco do mundo, depois do 

Nafta (México, Estados Unidos e Canadá) e da União Europeia. Seu PIB total é de US$ 2,8 trilhões (R$ 10,4 
trilhões). Se fosse um país, o Mercosul seria a quinta maior economia do mundo, atrás apenas de Estados 
Unidos, China, Japão e Alemanha. 

(“Mercosul e UE fecham acordo histórico”. www.bbc.com.br, 28.06.2019. Adaptado.) 
 

O Mercosul é uma organização 
a) intergovernamental, composta por estados soberanos que estabeleceram uma união aduaneira. 
b) intergovernamental, que se baseia na concessão da soberania nacional em favor de uma estrutura 

coletiva. 
c) intergovernamental, composta por estados soberanos que liberalizaram o comércio entre os países 

membros. 
d) supranacional, composta por estados que cederam as competências estatais para uma estrutura 

política. 
e) supranacional, que se baseia na cessão parcial das decisões políticas dos Estados em favor da 

organização comum. 
 
02. A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) surgiu em 1989 como uma iniciativa para que as Américas 

formassem uma zona econômica de comércio livre, estendendo-se desde o Alasca até a Terra do Fogo. Já o 
Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL), formado em 1991 por Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, 
visa, entre outros fins, a circulação de bens e serviços de forma livre, além de adotar uma política 
comercial comum em relação a outros Estados e a outros blocos econômicos. A respeito dessa e outras 
iniciativas de mercados comuns, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 

 
a) Embora ALCA e MERCOSUL sejam blocos econômicos, os propósitos de ambos acabam sendo 

divergentes. A ALCA, por exemplo, a partir dos Estados Unidos da América (EUA), não aceita discutir 
questões de antidumping e os subsídios à agricultura. Tal fato fez com que a ALCA não fosse aceita na 
América Latina e fez com que o MERCOSUL se consolidasse como um bloco forte. 

b) A União Europeia é o maior, mais antigo e mais bem-sucedido bloco econômico. Deve-se à união de 
países com elevado nível médio de escolaridade e poder aquisitivo. 

c) A aproximação entre MERCOSUL e União Europeia não oferece riscos aos EUA, pois a relação 
econômica entre os países do MERCOSUL e os EUA se mantém constante e sem riscos de 
desequilíbrios. 

d) O México passou a fazer parte do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), após se 
comprometer a coibir a migração para os EUA. 

 
03. Os blocos econômicos são associações criadas entre os países, a fim de estabelecer relações econômicas 

mútuas. 
 

Sobre os blocos econômicos, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
(   ) A formação de blocos econômicos fortalece o processo de globalização, uma vez que suas medidas 

facilitam a circulação de capitais e a abertura econômica dos países. 
(   ) O funcionamento interno de blocos econômicos garantem, necessariamente, o aumento da circulação 

de mão de obra. 
(   ) A consolidação da União Europeia já avançou para as fases de união monetária, na maioria dos países, 

e de área de livre circulação de pessoas, no Espaço Schengen, onde não existe controle de fronteiras. 
(   ) A principal característica do NAFTA é promover o estímulo de produções nacionais, não restringindo, 

assim, o desenvolvimento industrial de nenhum membro do bloco. 
(   ) Entre as vantagens da criação do MERCOSUL para os países integrantes, destaca-se o maior poder de 

negociação com outros países e mercados internacionais. 
 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
01. V F V F V 
02. V V F F V 
03. V F V F F 
04. F V F V F 
05. F F V F V 
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04. 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 
01. União Aduaneira. 
02. Mercado Comum. 
03. Zona de Livre Comércio. 
04. União Econômica e Monetária. 
05. Zona de Preferência Tarifária. 

 
05. “Os chanceleres dos quatro países fundadores do Mercosul — Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai — 

decidiram nesta terça-feira que a presidência do bloco não será exercida pela Venezuela neste semestre, 
mas por meio da coordenação entre os quatro países, 'que poderão definir cursos de ação e adotar as 
decisões necessárias em matéria econômico-comercial e em outros temas essenciais para o funcionamento 
do Mercosul', segundo comunicado enviado pelo Itamaraty.” 

Valor Econômico, 13.9.2016. http://www.valor.com.br/brasil/4709007/venezuela-nao-assumirapresidencia 
- do-mercosul-decidem-chanceleres (Acesso em 2.10.2016)  

 
A decisão indicada no texto pode ser atribuída, entre outros fatores, 
a) à disposição de Paraguai e Uruguai de compor um novo sistema de alianças na América do Sul e, 

assim, escapar às pressões políticas venezuelanas e argentinas. 
b) ao desrespeito, pela Venezuela, aos governos recémempossados da Argentina e do Brasil e à 

suspensão temporária das relações comerciais entre os países do bloco. 
c) à tentativa de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai de desestabilizar o atual governo da Venezuela e, 

assim, obter acesso mais fácil aos poços de petróleo desse país. 
d) ao não cumprimento, pela Venezuela, de compromissos assumidos no protocolo de adesão ao Mercosul 

e às tensões político-ideológicas entre o país e outros membros do bloco. 
 
 


