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1. (IFRS/2014) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma a estabelecer a relação correta entre 

elas. 

 

1.Zona de Livre Comércio 

2.União Aduaneira 

3.Mercado Comum 

4.União Econômica e Monetária 

 

(  ) Padronização de tarifas para diversos itens relacionadas ao comércio com países que não pertencem ao 

bloco. 

(  ) É estabelecida uma moeda comum para os países integrantes deste estágio de Bloco Econômico. 

(  ) É adotada uma redução gradual ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países do Bloco Econômico. 

(  ) É permitida a livre circulação de capitais e pessoas pertencentes ao Bloco Econômico. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 

a) 1 – 4 – 2 – 3 

b) 2 – 4 – 3 – 1 

c) 2 – 4 – 1 – 3 

d) 1 – 3 – 4 – 2 

e) 2 – 3 – 1 – 4 

 

2. (UFOP MG/2008) O Mercosul é um processo de integração econômica regional que objetiva a construção de um 

Mercado Comum na América do Sul. Sobre o Mercosul, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) É um acordo que regula o livre comércio entre os países membros e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995. 

b) É um movimento de resistência ao processo de globalização econômica e cultural e tem como objetivo difundir a 

ideologia bolivariana apregoada por Hugo Chavez. 

c) É um processo de integração econômica regional que objetiva a construção de um Mercado Comum na América do 

Sul. 

d) Propõe a eliminação das barreiras tarifárias e não-tarifárias no comércio entre os países membros e a livre circulação 

de mão-de-obra e de capitais. 

 

3. (PUC SP/2015) “Se algum acordo de comércio tinha tudo para dar certo foi aquele firmado entre México, Estados 

Unidos e Canadá. Sancionado em 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) criou o que era, na 

época, a maior área de livre-comércio do mundo, com 376 milhões de pessoas e um PIB de quase 9 trilhões de dólares.” 

(Joseph E. Stiglitz. Globalização: como dar certo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 137) 

 

Tendo em vista essa informação e considerando as questões comerciais da chamada globalização, pode ser dito que 

 

a) esse acordo comercial, mesmo considerando as desigualdades entre México e EUA, foi bem-sucedido e trouxe novas 

possibilidades à nação mexicana, algo que no contexto da globalização é praticamente o único caso de sucesso. 

b) esse pacto abriu o país mais rico do mundo ao México e assim esses países continuaram a sua história 

compartilhada, agora de forma institucionalizada, mostrando que países pobres se beneficiam com o livre-comércio. 

c) na era da globalização ocorrem vários pactos comerciais – regionais ou não, que nem sempre foram (e são) bem-

sucedidos, e vários são vistos como contrários à lógica do livre-comércio, já que privilegiam os países membros dos 

acordos. 



d) acordos comerciais regionais, como o citado, fracassaram em razão da condição desigual dos membros, e por isso 

só se insiste, no mundo globalizado, em acordos e uniões com membros mais homogêneos, como a União Europeia. 

e) tal como o Nafta, o Mercosul é bem-sucedido pelas associações com os EUA formando a ALCA (Área de Livre 

Comércio das Américas), pois o sucesso está em combinar países de economias de pesos e formas diferentes. 

4. (UFTM MG/2011)  

 

Analise o gráfico que representa fluxos comerciais do Mercosul, entre 1994 e 2007. 

 

Parcela das exportações de cada país membro para o Mercosul 

 

 
(Marie-Françoise Durand et al. Atlas da mundialização: compreender o espaço mundial contemporâneo, 2009.) 

 

Considerando o gráfico e o tamanho das economias dos países integrantes do bloco, é correto afirmar que: 

 

a) O Brasil foi o país de menor participação absoluta no conjunto das exportações para o Mercosul nesse período. 

b) A supremacia do Paraguai no total das exportações para o bloco, ocorreu em razão do enorme crescimento de sua 

economia por conta dos investimentos externos recebidos. 

c) Os países membros de menor economia do Mercosul, revelaram maior dependência em relação ao bloco para alocar 

suas exportações. 

d) O aumento proporcional das exportações para o bloco de todos os países membros, deveu-se à produção de 

espaços mais conectados entre esses países. 

e) A participação dos países de maior economia nas exportações para o bloco, indicou um aumento da dependência 

dos mesmos em relação ao Mercosul. 

 

5. (ESCS DF/2011) A partir da década de 80, diversos países se uniram em “blocos econômicos” para acelerar o 

processo de crescimento regional. Uma característica dos blocos econômicos pode ser identificada na seguinte 

alternativa: 

 

a) são acordos de comércio internacional instituídos para conter o processo de globalização, já que consistem na 

imposição de barreiras à importação de produtos provenientes de países externos aos blocos; 

b) esses “blocos econômicos” foram instituídos para substituir a antiga divisão do mundo em países desenvolvidos, 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento; 

c) um desses blocos, o MERCOSUL, constitui a experiência mais avançada de integração econômica entre países, pois 

apoia-se não somente na liberalização comercial, mas também no sentimento de identidade cultural latino-americana; 

d) são acordos instituídos para ampliar a competitividade dos países-membros na economia mundial, por meio da 

integração de seus mercados e da expansão de suas empresas dentro desses mercados supranacionais; 

e) esses “blocos econômicos” foram criados para substituir a Organização Mundial do Comércio (OMC) com objetivo 

de agilizar o comércio mundial. 

 



6. (ESPM SP/2013) A entrada da Venezuela como membro pleno do MERCOSUL permite que o Bloco reformule a sua 

composição e ganhe novo impulso graças a incorporação da terceira economia da América do Sul.  

 

Quanto ao ingresso da Venezuela no MERCOSUL é correto assinalar: 

 

a) foi aprovado de comum acordo pelos quatro membros plenos do bloco: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai;  

b) foi aprovada por Argentina, Brasil e Uruguai, sem o voto do Paraguai, suspenso do bloco em consequência do golpe 

de Estado naquele país;  

c) foi aprovada apesar da discordância do Paraguai, pois o ingresso de novo país membro no MERCOSUL podia ocorrer 

por maioria simples;  

d) foi aprovada apesar da discordância do Uruguai, beneficiada pela suspensão do Paraguai, em consequência do golpe 

branco que derrubou seu presidente;  

e) contou com o apoio geral da imprensa brasileira, bem como da situação e da oposição política no Brasil, convencidos 

de que o governo venezuelano satisfaz a cláusula democrática, requisito necessário para o ingresso. 

 

7. (UFRN/2009) A União Europeia representa o mais complexo e avançado estágio de integração entre países. 

 

Acerca da integração da Europa, pode-se afirmar: 

 

a) O Tratado de Maastricht tinha por objetivo promover a união econômica e monetária e adotar uma política externa 

e de defesa comum. 

b) O Tratado de Maastricht visava impulsionar a união econômica e fomentar uma política de restrição à integração 

dos países do Leste. 

c) O Tratado de Roma tinha por meta a constituição do Mercado Comum Europeu, por meio da criação de uma moeda 

única e da integração dos países do Leste. 

d) O Tratado de Roma objetivava a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, através do estímulo à 

cooperação econômica e a alianças políticas. 


