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4 O mundo integrado

Ler e descobrir

1  São organismos supranacionais de regulação do comér-
cio global, principalmente com concessão de emprésti-
mos financeiros para países.

2  Os governos (representados na figura do presidente) 
que recorrem a empréstimos desses organismos têm de 
aceitar as medidas neoliberais impostas por eles.

Agora é com você! – página 79

1  NAFTA e Mercosul. Alguns países também integram a 
APEC.

2  A Comunidade para o Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC).

3  Não, pois há blocos que integram países de mais de um 
continente. Como exemplo, tem-se a APEC.

Agora é com você! – página 84

1  O Brasil participa do Mercosul e da Unasul.

2  A Guiana Francesa, pois não é um país independente.

Explore seus conhecimentos

1  A maior troca de informações entre pessoas, países e 
empresas propiciou o processo de globalização; assim, 
as multinacionais, como McDonald’s e Coca-Cola, 
ampliaram seus mercados consumidores e espalha-
ram seus produtos e serviços pelo mundo. A ação das 
multinacionais, associada ao avanço das tecnologias 
de comunicação, ocasionou maior uniformização dos 
padrões de consumo ao redor do globo, possibilitando, 
por exemplo, o acesso a smartphones e a troca de men-
sagens por meio de aplicativos – realidade comum a 
adolescentes de diferentes locais.

2  Multinacionais: ampliaram seu mercado consumidor por 
meio da instalação de fábricas nos países que oferecem 
melhores condições (objetivando menores preços e maio-
res lucros) e por meio da aquisição e da fusão de empre-
sas (visando eliminar a concorrência e se fortalecer no 
mercado). Blocos econômicos: foram formados visando 
fortalecer os países no contexto global, protegendo suas 
economias e seus mercados. Organizações internacio-
nais: criadas para regular as relações entre os países, em 
razão da intensificação do comércio entre eles.

3  O Consenso de Washington reuniu líderes mundiais e 
economistas, impondo uma série de medidas neoliberais 
a serem seguidas pelos países sob influência de potên-
cias capitalistas, como diminuição ou eliminação das bar-
reiras alfandegárias, privatização de empresas estatais, 
diminuição da participação estatal na economia.

4  a) Os blocos econômicos fortalecem o comércio mun-
dial por meio da redução das barreiras alfandegárias 
entre seus países-membros, além de aumentar a 
competitividade do comércio mundial.

 b) A ideia de globalização tem como característica 
principal a criação de um espaço unificado mundial, 
sem barreiras para a circulação de pessoas, merca-
dorias, capitais e serviços. A criação de um bloco 
econômico só possibilita essa característica entre os 
países-membros, ou seja, fragmentando o mundo e 
eventualmente criando barreiras entre outros países 
devido à competitividade econômica mundial.

5  O Mercosul (Mercado Comum do Sul) ainda não promo-
veu uma integração efetiva dos seus países-membros 
pelo fato de ainda existirem interesses de grupos em 
divergência, principalmente entre Brasil e Argentina.

6  II, III, IV e I.

7  B

 A globalização acentuou as desigualdades. Um desses 
reflexos é o distanciamento dos níveis tecnológicos 
entre os países ricos e pobres.

8  A

9  C

 O texto faz referência ao comércio, cujo organismo 
regulador é a OMC.
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10  E

 A charge revela um contraste entre países ricos e pobres. 
Enquanto produtos são vendidos a preços altos em países 
ricos, trabalhadores são explorados nos países pobres.

11  B

 A formação de blocos resulta da intensificação das tro-
cas comerciais, graças ao processo de globalização.

12  A

 A APEC é uma zona de preferência tarifária, sem isenção 
de tarifas entre os membros. Já o Nafta é uma área de 
livre comércio, sem livre circulação de pessoas.

13  D

 O Brexit foi a saída do Reino Unido do bloco, com apoio 
popular.

14  A

 O Mercosul foi originalmente composto pelos países do 
cone-Sul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

15  E

 O bloco descrito é a Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC).


