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Unidade 8

Respostas das sugestões de avaliação

1. A geopolítica brasileira tem um enfoque contemporâneo, fundamentado na cooperação 
e no estabelecimento de parcerias que ofereçam vantagens comerciais ao país e que 
promovam sua integração no cenário mundial.

2. A atual política externa brasileira é de não impor seus interesses pela força e de não 
aceitar coação por parte de qualquer país ou organização internacional. Além disso, todos 
os países são considerados potenciais parceiros comerciais.

3. 

a) Durante esse período, a política externa brasileira caracterizou-se ora por aproximações 
aos interesses estadunidenses, ora por afastamentos que sinalizavam o desejo do país de 
trilhar um caminho próprio, sem influência da potência vizinha.

b) A diplomacia brasileira tem adotado uma política cautelosa em relação aos Estados Unidos. 
A estratégia é não se distanciar dos interesses do país mais poderoso do mundo, pois ao 
Brasil interessam os investimentos e a tecnologia estadunidenses. Porém, se de um lado 
a política externa brasileira não quer se chocar com os interesses da superpotência, de 
outro, não quer se submeter a eles.

4. 

a) Em 1994, tiveram início as negociações para a criação da Área de Livre Comércio das 
Américas (Alca) e, até 2005, o Brasil não tinha aceitado entrar no grupo. O principal motivo 
dessa disputa é que os Estados Unidos queriam, por meio da Alca, ampliar o acesso de 
produtos e serviços ao mercado latino-americano. Porém, o Brasil se mostrou reticente a 
ingressar no grupo, argumentando que isso poderia expor os setores produtivos brasileiros 
à competitividade incomparável do gigante norte-americano. Seria um desastre de alto 
custo econômico e social para nosso país.

b) A determinação da expulsão, pelo presidente Lula, do jornalista estadunidense Larry 
Rohter, correspondente no Brasil do jornal The New York Times. Rohter havia escrito um 
artigo afirmando que o envolvimento de Lula com o álcool era tema de “preocupação 
nacional”. A repercussão negativa do caso fez com que Lula recuasse e desistisse da 
expulsão de Rohter.

c) Especula-se que Barack Obama pretenda retomar relações com países latino-americanos, 
e o Brasil auxiliaria os Estados Unidos nesse processo. Além disso, Obama pretende 
diminuir a dependência norte-americana do petróleo, incentivando o uso e a produção 
do etanol. O Brasil seria o principal parceiro nessa empreitada, livrando-se de barreiras 
protecionistas.
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5. 

•	 O	excerto	B	apresenta	um	posicionamento	favorável	e	afirma	que	o	maior	acerto	da	
diplomacia foi se recusar a participar da Alca sem entrar em conflito com os Estados 
Unidos.

•	 O	excerto	A	apresenta	uma	crítica	à	diplomacia,	ao	afirmar	que	o	Brasil	mantém	relações	
com países que adotam regimes ditatoriais e que desrespeitam os direitos humanos.

6. 

a) Ações expansionistas em relação aos países vizinhos, buscando anexar territórios.

b) Ações mais diplomáticas, com a consolidação de fronteiras e a melhoria da imagem do Brasil.

c) Ações que visavam consolidar a hegemonia do Brasil na América do Sul, sobretudo pelo 
isolamento da Argentina, principal concorrente.

7. 

a) A Ferrovia Brasil-Bolívia e a rodovia BR-277, ligando Ciudad del Este ao porto de 
Paranaguá.

b) O Gasoduto Bolívia-Brasil, responsável pelo transporte de gás natural boliviano para o 
território brasileiro, e a construção, em parceria com o Paraguai, da Hidrelétrica de Itaipu.

8. 

a) Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Chile e Bolívia são membros associados.

b) A economia brasileira representa cerca de 60% do total do bloco. Atualmente, o Brasil  
é o principal parceiro comercial de Argentina, Paraguai e Uruguai, absorvendo grande 
parte das exportações desses países. O Brasil se firmou como potência regional e lidera o 
processo de integração entre os países sul-americanos.

9. 

a) O principal objetivo da Alca era a criação de um bloco econômico que envolvesse todos  
os países americanos, com exceção de Cuba e das possessões ultramarinas.

b) O Brasil temia que os países latino-americanos se tornassem reféns da economia 
estadunidense, pois, com esse bloco, os Estados Unidos teriam um mercado  
consumidor enorme para seus produtos e, ao mesmo tempo, acesso às matérias-primas  
e aos alimentos produzidos pelos países latino-americanos por preços menores. 

10. Entre os grupos dos quais o Brasil participa, podem ser citados o Mercosul, o G-20, o G-3 
e o Bric.
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11.

G-20 G-3 Bric

Brasil X X X

Índia X X X

China X X

África do Sul X X

• Brasil, Índia, China e África do Sul são países considerados emergentes, ou seja, países 
com um histórico de subdesenvolvimento, mas que têm alcançado destaque econômico 
com expansão industrial e crescente volume de exportações. Entretanto, esses países 
enfrentam grandes desigualdades sociais e o desafio de promover a melhoria e o 
desenvolvimento de suas populações.

12. 

a) Parcerias na área aeroespacial e nuclear, além de programas de cooperação científica e 
tecnológica, com grande intercâmbio de pesquisadores e técnicos.

b) Busca de oportunidades para ampliar suas relações comerciais. 

c) Acordos comerciais e programas de cooperação, com destaque para os setores 
agropecuário, de produção e de lançamento de satélites. 

13. 

a) Brasil, Rússia, Índia e China.

b) Todos são países emergentes e possuem um grande potencial de crescimento. 
Desempenharão um papel importante no cenário mundial.

c) O Brasil precisa melhorar no respeito às leis e no combate à corrupção. Além disso, precisa 
participar mais do comércio mundial, pois sua economia é a mais fechada dentre os países 
do grupo.

14. 

a) Porque esses países, apesar de serem emergentes, possuem mercados externos maiores. 
Desse modo, eles não dependem do Bric para se destacar no mercado mundial.

b) O fato de serem potências militares, possuírem vagas permanentes no Conselho de 
Segurança da ONU (exceto a Índia) e, no caso da Rússia, fazer parte do G-8. A China, por 
sua vez, já é a terceira maior economia do mundo.
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c) A estabilidade econômica criada na última década e o crescimento do PIB nacional, que é 
superior ao da Rússia.

15. 

a) V

b) F – No modelo de substituição de importações, o Estado introduziu as indústrias de 
bens de produção, as empresas estatais; o capital estrangeiro ficou responsável pelas 
indústrias de bens de consumo duráveis e o capital nacional se direcionou às indústrias 
de bens de consumo não duráveis.

c) F – A década de 1980 ficou conhecida como a “década perdida”, pois a recessão 
foi acompanhada por elevadas taxas de inflação e pelo sucateamento de máquinas e 
equipamentos das indústrias. 

d) V

e) F – A população brasileira realizou muitas manifestações públicas contrárias à venda das 
estatais.


