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Unidade 2

1.
(F) A mundialização da produção é um fenômeno restrito às empresas dos países 

desenvolvidos, já que esses são os países que apresentam maior capacidade de 
produção e de consumo. 

(V) As decisões políticas e econômicas tomadas por um país podem refletir em vários países 
do mundo, e isso é explicado pela crescente interdependência entre as nações.

(F) O desenvolvimento tecnológico nas áreas de informática e telecomunicações facilitou 
o intercâmbio político e econômico, porém não favoreceu o contato entre diferentes 
sociedades e culturas.

(F) A expansão dos fluxos financeiros e as inovações tecnológicas reduziram as 
disparidades econômicas existentes entre os países, já que todos passaram a fazer 
parte da economia global. 

(V) Grande parte da produção e do comércio mundial é controlada por empresas que têm 
sedes nos países desenvolvidos e que se beneficiam das vantagens oferecidas pelos 
países subdesenvolvidos para que as filiais sejam instaladas neles. 

2. (A) Substituição do ser humano pela máquina.

(B) Redução temporária dos postos de trabalho.

(B) Crise econômica.

(A) Redução definitiva dos postos de trabalho.

(A) Modernização das estruturas produtivas. 

3. 

a) Com as inovações tecnológicas, muitas tarefas repetitivas e que exigem pequena ou 
nenhuma qualificação do trabalhador passam a ser realizadas por máquinas ou robôs, 
reduzindo os postos de trabalho. Dessa forma, as tarefas que restam nas empresas 
modernas exigem do trabalhador melhor formação, qualificação, capacidade de 
pesquisar, criatividade, entre outros aspectos. 

b) Porque nesses países a proporção de jovens em relação à população geral é maior que 
nos países desenvolvidos, dessa forma, um maior número de pessoas pode significar 
maior quantidade de desempregados. 

Respostas das sugestões de avaliação
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4. 

a) O mapa mostra que o número de usuários com acesso à internet – ferramenta fundamental 
na inserção de pessoas e países no mundo global – é bastante desigual entre as nações. 
Há milhões de pessoas excluídas desse meio de comunicação, ou seja, sem acesso à 
internet.  

b) As regiões mais beneficiadas seriam América Anglo-Saxônica, Europa, países da 
Oceania e Japão. Os menos beneficiados seriam os países localizados na América 
Latina, na África e na Ásia. 

5. 

a) Não. O Brasil está inserido no grupo de países que apresentam o reduzido número de 
4 a 10 habitantes com acesso à internet a cada 100 mil pessoas. Dessa forma, apenas 
alguns grupos sociais do país estão realmente inseridos e se beneficiam do processo de 
globalização.  

b) No continente americano, o Brasil caracteriza-se como um país com poucos usuários 
com acesso à internet. Além dos Estados Unidos e Canadá, que apresentam o maior 
número de usuários, outros países como México e Argentina estão em uma posição 
melhor que o Brasil. Entretanto, existem países no continente que têm um número ainda 
inferior de usuários com acesso à internet.  

6.

(B) Empresa criada para administrar diversas empresas.

(A) Fusão entre empresas e incorporação de empresas menores por outras maiores.

(C) Associação ou combinação entre empresas para garantir o controle da produção e dos 
preços, eliminando, assim, a concorrência entre elas. 

7. 

a) FMI e Banco Mundial. 

b) Porque as políticas econômicas impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial têm recaído 
sobre a maioria da população dos países endividados, acarretando redução do 
poder de compra, dos investimentos para geração de emprego e dos investimentos 
governamentais em políticas sociais para a eliminação da pobreza. 

8. A medida adotada pelos Estados Unidos é chamada de protecionismo e consiste em 
proteger seus produtos da concorrência das mercadorias importadas, estabelecendo 
elevadas taxas de importação ou fornecendo subsídios para as empresas locais. A 
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Organização Mundial do Comércio é a instituição responsável por impor sanções aos 
países que praticam o protecionismo. 

9. 

(C) Livre circulação de mercadorias, serviços, mão de obra e capitais; união política.

(A) Livre circulação de mercadorias e investimentos; eliminação gradual das taxas de 
importação e tarifas alfandegárias.

(B) Livre comércio de mercadorias; adoção de uma mesma tarifa externa e de uma política 
comercial comum.

(A) Nafta

(C) União Europeia

(B) Mercosul  

10. 
(V) A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (Ceca), criada em 1952, foi antecessora do 

Mercado Comum Europeu, que surgiu em 1957.

(F) O Benelux ficou conhecido como “Europa dos 15”, já que era composto de 15 países 
europeus.

(F) Todos os países-membros da União Europeia adotaram o Euro como moeda, o que 
simboliza a união econômica e monetária dos integrantes desse bloco econômico. 

(V) Para aceitar um novo membro, a União Europeia avalia a situação política, econômica 
e social do país, fazendo diversas exigências, como estabilidade econômica e regime 
político democrático.

(V) A União Europeia é a única organização econômica praticamente consolidada em relação 
à política, à economia e ao sistema monetário, e é o mais antigo bloco econômico do 
mundo, com origem em 1948.

11. 
O Mercosul foi criado em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelo Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Caracteriza-se, hoje, como uma união aduaneira e, como tal, apresenta 
uma Tarifa Externa Comum para a importação de produtos de países que não pertencem ao 
bloco econômico. Mais recentemente, a Venezuela tornou-se seu quinto país-membro. Além dos 
países-membros, o bloco econômico possui cinco países associados, entre eles, Chile, Bolívia, 
Peru, Colômbia e Equador. 



4

12. 
(F) O Mercosul foi criado com o objetivo de discutir e propor soluções para os problemas 

que envolvem as relações comerciais entre os países do mundo.

(V) A criação do Mercosul teve como objetivo aumentar a capacidade de negociação 
dos países-membros com outros países ou blocos, como os Estados Unidos ou a 
União Europeia.

(V) O bloco econômico foi criado com o objetivo de aumentar o intercâmbio entre seus 
países-membros, por meio da diminuição dos obstáculos comerciais e aduaneiros.

(F) O Mercosul foi criado no período da Guerra Fria e tinha como principal objetivo estreitar 
os laços comerciais com os países da atual União Europeia. 

(V) A criação do Mercosul pode ser considerada estratégica, na medida em que ajudou os 
países membros a enfrentar diversos problemas econômicos que surgiram a partir da 
década de 1990.  

13.
a) Nafta. Estados Unidos. 

b) Os Estados Unidos são o país que apresenta os melhores indicadores econômicos e 
sociais do bloco, seguido do Canadá, que também é um país desenvolvido. O México 
apresenta o mais baixo PIB per capita, além de indicadores sociais típicos de países 
subdesenvolvidos industrializados, como menores expectativa de vida e IDH.

14. A Alca seria formada por todos os países americanos, exceto Cuba. O principal 
argumento apresentado pelo Brasil é que vários setores das economias dos 
países sul-americanos não estariam preparados para enfrentar a concorrência de 
produtos dos Estados Unidos e do Canadá – alguns deles amparados por medidas 
protecionistas dos governos dos dois países.

15. 
(C) Zona de livre comércio formada por países asiáticos e americanos da orla do Pacífico. 

Essa associação econômica conta com a presença de dois importantes polos de poder – 
Estados Unidos e Japão –, além da China.

(B) Formada por países da América Central, essa associação econômica conta com 
economias de expressão relativamente restrita.   

(D) Entre os membros dessa associação econômica, criada em 1992, estão Angola, 
Botsuana, República Democrática do Congo e África do Sul.
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(E) Associação econômica conhecida como Asean, surgiu em 1967 com o objetivo de 
assegurar o desenvolvimento econômico regional. É formada por Indonésia, Malásia e 
Vietnã, entre outros países.

(A) Zona de livre comércio que entrou em vigor em 1992 e que, recentemente, apresentou 
um projeto de criação de uma zona de livre comércio de âmbito continental, na qual 
incluiria os países do Mercosul.


