
 
 

 

 

 
 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo 

 

 
 

   
 
1) Como podemos diferenciar a economia do Mundo Bipolar, da nova Ordem Mundial ou mundo Multipolar? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
2) “O Tratado de Assunção prevê que em 31 de dezembro de 1994 cairão as fronteiras econômicas entre Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai.” 
 
O que significa, na prática, o fato de não mais existirem fronteiras econômicas entre esses países? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
3) O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou que o plebiscito que decidirá a permanência do Reino Unido 
na União Europeia ocorrerá no dia 23 de junho de 2016. Cameron liberou seus ministros para defenderem tanto a 
continuação quanto a saída dos britânicos. Adaptado de bbc.com, 20/02/2016.  
 
A consulta popular mencionada configura uma escolha difícil para os cidadãos do Reino Unido em virtude da variedade 
e complexidade dos argumentos favoráveis e contrários em disputa. Um argumento decisivo para que uma parcela dos 
britânicos aprove a saída do Reino Unido do bloco europeu remete à retomada da plena autonomia nacional no seguinte 
campo:  
 
a) sistema militar   
b) ação diplomática    
c) gestão monetária    
d) controle migratório 
e) reorganização do bloco 
 
 
 
4) Leia o trecho adaptado abaixo para responder à questão.  
 
“O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse na quinta-feira (10 de novembro) que está disposto a renegociar 
o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) com os Estados Unidos se a nova administração republicana 
assim o desejar.”  

Fonte: https://br.sputniknews.com/mundo/201611106784714- canada-renegociacao-nafta-trump/.  
 
Assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem para os Estados Unidos e para o Canadá no bloco econômico 
NAFTA.  
 
a) Aumento da competitividade dos produtos americanos e canadenses.  
b) Produtos com preços mais baixos.  
c) Mercado consumidor mexicano em larga escala.  
d) Fortalecimento do comércio entre os seguintes países: México, Canadá e Estados Unidos.  
e) Transferência de tecnologia de ponta dos Estados Unidos para o México. 
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5) É grande a preocupação com o bloco tanto pelo imobilismo de suas regras quanto pelo isolamento em relação aos 
acordos comerciais. A paralisia do grupo regional e as crescentes medidas protecionistas da Argentina preocupam o 
setor privado brasileiro, o maior prejudicado por essa situação. É previsível a continuada oposição da Argentina e da 
Venezuela à flexibilização das regras do bloco. É do interesse brasileiro ignorar essa oposição e assumir a liderança nas 
tratativas para retomar os entendimentos com a UE e aceitar a ampliação na negociação externa com países mais 
desenvolvidos, como o Canadá e a Coreia do Sul. A Espanha defendeu abertamente uma opção pragmática para que as 
conversações entre a União Europeia e o bloco possam avançar. (O Estado de S. Paulo, 9 jun. 2015. Adaptado)  
 
O texto refere-se ao bloco  
 
a) MERCOSUL.   
b) ALADI.   
c) UNASUL.   
d) BRICS.   
e) FMI. 
 
 
 




