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Globalização e os blocos 
econômicosMódulo 2

Atividades para sala

01  C

 Compreende-se por globalização o processo de integra-
ção e interdependência entre países em seus aspectos 
econômicos, comerciais, fi nanceiros, culturais e sociais. A 
globalização surgiu por necessidade do capitalismo e na 
atualidade possui uma relação direta com o desenvolvi-
mento da rede de transportes e de comunicações. 

02  E

 O nome globalização com a conotação moderna foi 
criado nos anos 1980 no meio acadêmico dos EUA, nas 
faculdades de administração. A atual fase da globalização 
se caracteriza pela expansão do capitalismo, que procura 
novos mercados em um mundo no qual a concorrência 
cresceu. Ocorreu a formação de grandes blocos econômi-
cos, acarretando o fi m das fronteiras comerciais e gerando 
grande mobilidade do capital e da produção.

03  B

 Atualmente, o mundo considerado como multipolar se 
mostra cada vez mais integrado com a globalização inter-
nacional. São resultados comuns dessa integração e inter-
dependência: a enorme quantidade de trocas comerciais 
e o aumento de fl uxos populacionais que gera problemas 
como a xenofobia.

04  D

 Pode-se defi nir países emergentes como sendo aqueles 
cujas economias que antes se encontravam em um está-
gio de subdesenvolvimento se encontram, atualmente, em 
pleno desenvolvimento econômico. Possuem populações 
com padrões de vida entre baixo e médio, e aqueles que 
se destacam visam ao aumento de sua infl uência e poder 
na hegemonia econômica global, devido aos bons índices 
de crescimento de suas economias.

05  D

 Um bloco econômico é uma integração de países nos 
aspectos econômicos e sociais, visando ao seu desen-
volvimento e maior poder de competição. Eles consti-
tuem expressivos espaços integrados de livre comércio 
e podem ser identifi cados como áreas de livre comércio, 
união aduaneira, mercado comum e união econômica e 
monetária.

 A união econômica e monetária é, atualmente, o estágio 
máximo que os blocos econômicos podem oferecer. Entre 
as principais características estão: utilização da moeda 

única, livre circulação de pessoas, serviços e capitais. 
Encaixa-se nessa tipologia a União Europeia.

06  C

 É fato que a Turquia se encontra entre os países mais oci-
dentalizados do Oriente Médio e que há muito tempo 
deseja fazer parte da União Europeia. Entretanto, o bloco 
não vê com bons olhos a entrada dessa nação, pois ela 
ainda não estaria preparada para atingir as metas eco-
nômicas e políticas necessárias para seu ingresso. Além 
disso, há o fato de sua grande população possibilitar movi-
mentos migratórios em massa.

Atividades propostas

01  A

 Com a globalização, a antiga DIT passou a se modifi car 
com o surgimento dos países emergentes, que não eram 
somente produtores de matérias-primas e que passaram a 
infl uenciar cada vez mais a economia mundial.

02  B

 A necessidade de integração e interdependência geradas 
pela globalização fez surgir diversas organizações inter-
nacionais, criadas para evitar riscos de instabilidade eco-
nômica e geopolítica que viessem a atingir o mundo de 
forma integral (a ONU, o FMI, o BIRD e a OMC). O FMI é 
uma organização que pretende garantir o funcionamento 
do sistema fi nanceiro mundial. Seus objetivos são pro-
mover a cooperação monetária internacional, favorecer 
a estabilidade dos mercados fi nanceiros, facilitar as tran-
sações internacionais, além de oferecer orientações para 
os países obterem altos níveis de emprego e crescimento 
econômico sustentável.

03  C

 Na globalização moderna, o avanço tecnológico nos sofi s-
ticados sistemas de comunicação, transporte e automação 
gera um aumento da velocidade no processamento das 
informações. Assim, o processo de globalização proporciona 
para as pessoas, por intermédio dos meios de comunicação, 
acesso à informação, culturas e valores do mundo inteiro.

04  B

 Entende-se por globalização o processo de integração 
e interdependência entre países em seus aspectos eco-
nômicos, comerciais, fi nanceiros, culturais e sociais. O 
fenômeno é consequência das necessidades do sistema 
capitalista e, na atualidade, relaciona-se diretamente com 
o desenvolvimento tecnológico, expresso pelos avanços 
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nos setores de transporte e, sobretudo, de comunicações, 
que foram beneficiados com a evolução da informática e o 
crescente uso da internet.

05  D

 A globalização atual caracteriza-se por apresentar avanço 
tecnológico nos sofisticados sistemas de comunicação, 
transporte e automação; aumento da velocidade no pro-
cessamento das informações; formação de grandes blo-
cos econômicos, levando ao fim das fronteiras comerciais; 
incentivo à privatização de empresas estatais; valorização 
da mão de obra qualificada e a criação de um mercado 
cada vez mais competitivo; grande mobilidade do capital 
e da produção. Assim, grandes empresas como a Boeing 
buscam minimizar custos e maximizar lucros aproveitando-
-se dessas características.

06  E

 A Terceira Revolução Industrial iniciou-se por volta da 
década de 1970, com o desenvolvimento técnico-cientí-
fico, e teve entre suas indústrias de destaque a da infor-
mática e a das telecomunicações que, juntas, diminuíram 
as distâncias entre países e mercados. A expansão e evolu-
ção das tecnologias não contribuíram para a redução das 
diferenças econômicas entre os países, que ainda perma-
necem grandes, mas, apesar disso, a criação de redes de 
comunicação serviu para aproximar as pessoas que, por 
meio dessas ferramentas, podem buscar soluções para 
seus problemas ao se organizarem em torno de um obje-
tivo único.

07  D

 A crise deflacionária na Zona do Euro é um reflexo da descon-
fiança no mercado. Ela ocasiona uma retração no consumo 
e tem como consequência a deflação, reduzindo o preço 
dos produtos e a margem de lucro dos empresários, que 
deverão produzir menos. Isso pode vir a gerar desemprego.

08  D

 Em 1990, sob o governo do presidente George Bush, foi 
estabelecida a proposta para a integração de todo o con-
tinente americano – conhecida como a Iniciativa para as 
Américas. A sua implantação inicialmente se fez com a 
criação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte 
(NAFTA – North America Free Trade Agreement), bloco eco-
nômico composto por Estados Unidos, Canadá e México, 
integrando, portanto, toda a América do Norte. Com o 
NAFTA, criou-se uma zona de livre-comércio entre os países 
cooperantes, que flutuam como satélites da economia dos 
Estados Unidos. Só começou a funcionar a partir de 1994.

09  B

 Em 1989, foi criada a Cooperação Econômica da Ásia e do 
Pacífico (APEC), organização que conta atualmente com  
21 países, dentre eles China, Estados Unidos, Japão e Rússia, 
que conferem ao bloco o estatuto de maior movimentador 
de cargas do mundo.

10  D

 Analisando a figura da questão, observa-se o euro e o 
grupo de países que passou a ser conhecido como PIIGS 
(Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha), os quais tive-
ram um endividamento interno elevado, causador de 
grande instabilidade na Zona do Euro, no mesmo período 
em que os Estados Unidos vivenciavam sua maior crise 
desde 1929.

11  B

 A charge mostra a interdependência entre a Europa e a 
China, na qual a China é responsável por fornecer  produtos 
ao mercado europeu que, na verdade, representa a raiz do 
desenvolvimento da economia chinesa, tornando-se cada 
vez mais profunda.

12  C

 Analisando o problema previdenciário europeu, verificam-
-se duas causas imediatas: o profundo envelhecimento da 
população europeia, contando com uma grande popu-
lação economicamente inativa, e uma baixa população 
jovem, como consequência de um índice de natalidade 
muito pequeno, o que prejudica a reposição da popula-
ção economicamente ativa. Uma saída encontrada pela 
Europa foi permitir uma maior entrada de imigrantes, a 
fim de compensar esse quadro, porém o crescimento do 
desemprego gerado pela recessão econômica atrapalha a 
resolução do problema e ainda pode gerar tensões causa-
das pela xenofobia.


