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Atividades Suplementares

Capítulo 4 O mundo integrado

1  B

 O desenvolvimento tecnológico na globalização impac‑
tou e continua impactando a produção industrial pelo 
desenvolvimento de novas técnicas, tecnologias e auto‑
matizações.

2  Com o fim do mundo bipolar, as empresas multina‑
cionais foram buscar novos mercados consumidores, 
fontes de matéria‑prima e mão de obra, nos países 
até então socialistas. Também fragmentaram a cadeia 
produtiva, ou seja, distribuíram as etapas de produção 
em vários países, em busca de vantagens comparativas 
para otimizar seus lucros. Outra estratégia adotada foi a 
compra de ou a fusão com outras empresas, formando 
megacorporações e ampliando o poder de negociação.

3  B, C, A.

 A finalidade inicial do Banco Mundial foi financiar a 
reconstrução de países atingidos pela Segunda Guerra 
Mundial. Atualmente, ele também financia obras de 
desenvolvimento. A Organização Mundial do Comér‑
cio limita‑se à regulação internacional de trocas comer‑
ciais. Por fim, o Fundo Monetário Internacional fornece 
empréstimos para que países quitem suas dívidas exter‑
nas.

4  C

 a) (F)  Nem todos os blocos constituem união alfande‑
gária, e não há restrição para exportação.

 b) (F)  Nem todos os blocos têm por objetivo a união 
política.

 c) (V)
 d) (F)  Não há o objetivo de criação de mercado consu‑

midor exclusivo e tampouco relação direta com 
barateamento de custos para a população.

5  C, A, E, D, B.

6  A União Europeia é um bloco importante em razão do 
seu poder econômico e por apresentar maior grau de 
integração, com livre circulação e emprego entre os 
cidadãos, e por adotar uma moeda única (Euro).

7  D

 a) (F)  Não foi implantada. Foi uma proposta dos EUA 
em 1994.

 b) (F)  É uma organização mundial.
 c) (F)  Surgiu após a OEA.
 d) (V)

8  Durante o período da Guerra Fria, a OEI acabou sendo 
utilizada pelos EUA para conter o avanço socialista na 
América Latina. Cuba, inclusive, foi suspensa do grupo 
(retornando em 2009). Enquanto os Estados Unidos 
expandiam sua influência, a América Latina apresentava 
uma economia protecionista, e o comércio internacional 
se dava, em grande parte, com os países vizinhos.

9  O Mercosul começou com quatro países (Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai), em 1991. Seu objetivo ini‑
cial foi estabelecer uma zona de livre comércio entre os 
 países‑membros. Possui política comercial conjunta, a 
Tarifa Externa Comum (TEC) e é uma união aduaneira. 
Brasil e Argentina constituem as economias mais fortes 
do Mercosul. Atualmente, o Mercosul conta também 
com países associados.

 O NAFTA – Acordo de Livre Comércio da América do 
Norte – foi criado por Estados Unidos e Canadá em 
1988 e recebeu a adesão do México em 1992. É uma 
área de livre comércio com predomínio dos EUA. Entre‑
tanto, muitos postos de trabalho foram transferidos 
para o México, em busca de mão de obra mais barata. É 
diferente do Mercosul, onde não há tanta concentração 
de força em um único país e não ocorreu deslocamento 
da exploração da mão de obra. Atualmente os EUA está 
em negociações bilaterais com México e Canadá a fim 
de substituir o Nafta por um novo acordo entre os três 
países ou por acordos bilaterais, dando fim ao Nafta.

10  A União Europeia é o maior exemplo de evolução dos 
blocos econômicos, com enfoque nos aspectos socioe‑
conômicos e políticos, pois os países, individualmente, 
teriam muita dificuldade de competir em escala mundial. 
Após a Segunda Guerra Mundial, algumas nações euro‑
peias começaram a articular o que seria o maior bloco 
econômico do mundo. Hoje, o grupo conta com política 
externa comum de segurança, imenso mercado consu‑
midor, notoriedade política e econômica internacional, 
banco central, parlamento e moeda em nível regional.


