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COMÉRCIO 
1. (UFRGS 2016)   

 

Considere as afirmações abaixo, sobre o mapa. 

I. Os países industrializados costumam exportar grandes volumes de produtos agrícolas e alimentícios. 

II. As trocas comerciais intrarregionais ainda são maiores do que as trocas inter-regionais do mundo. 

III. A África tem saldo positivo com as demais regiões quanto ao comércio de produtos agrícolas e alimentícios, pois 
exporta mais do que importa. 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    

b) Apenas II.    

c) Apenas I e II.    

d) Apenas II e III.    

e) I, II e III.    

   

2. (FGV 2015) Examine o gráfico. 
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Com base no gráfico e em seus conhecimentos, é correto afirmar:  

a) Entre 2007 e 2013, os Estados Unidos perderam posições importantes nas importações para a América do Sul, devido 
à ascensão chinesa, fato que vem acirrando a guerra comercial entre esses países.    

b) Os produtos de exportação da China e do Brasil são oriundos de setores econômicos diferentes, razão pela qual não 
é possível associar a ascensão chinesa com a retração brasileira.    

c) A queda da participação brasileira nas importações para a América Latina é, sobretudo, reflexo da retração da 
economia da Argentina, principal parceiro comercial do Brasil na região.    

d) A retração da participação do Brasil e o aumento da participação da China nas importações para a América Latina são 
agravadas pelo fato de que esses países não mantêm trocas comerciais relevantes entre si.    

e) Se a tendência expressa no gráfico se confirmar, a China deverá ocupar, em breve, a posição de maior exportador 
para a América Latina, ultrapassando os Estados Unidos.    

 

3. (UEMA 2014) Observe no mapa os maiores deslocamentos da produção de commodities do globo. 

 

 

 

Considerando esses deslocamentos, o oceano que assume, atualmente, o papel comercial das grandes rotas 
econômicas pelas dinâmicas que nele se aglutinam é   

a) o Atlântico, pela sua extensa área e intensa rota comercial, pelo crescimento das economias da Europa, da África e 
da América.     

b) o Ártico, por fazer parte de acordos econômicos internacionais, alcançando a Federação Russa, a América e a 
Península Escandinava.     

c) o Antártico, por constituir a base econômica no prolongamento meridional do oceano Atlântico, influenciando na 
América e na Ásia.     

d) o Índico, por ser receptor dos rios mais importantes para a economia do globo, influenciada pela ocorrência das 
monções na Europa e na América.     

e) o Pacífico, pelo crescimento das economias da Ásia, especialmente o Japão e a China, somando-se à economia dos 
Estados Unidos.     
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4. (UEMG 2016)  A REVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO  

"A vida política e social foi profunda e irreversivelmente 
alterada pela redução brutal dos tempos de 
deslocamento de matéria e informação. Os governos 
passaram a ter condições de controle efetivo sobre os 
territórios ao adquirirem a capacidade de emitir 
ordens, instantaneamente, para agentes 
administrativos em lugares distantes".  

TERRA, Lygia, ARAÚJO, Regina, GUIMARÃES, Raul.Conexões. 
Estudos de geografia geral e do Brasil Ed. Moderna. p.460.  

 

ASSEMBLEIA DA ONU APROVA PROPOSTA CONTRA 
ESPIONAGEM  

Resolução, que não é obrigatória, foi iniciada por Brasil 
e Alemanha após dados vazados por Snowden 
indicarem que os dois governos eram monitorados.  

Nenhum país é obrigado a adotar, mas quase 200 
apoiaram uma resolução contra espionagem aprovada 
nesta quarta-feira pela Assembleia Geral da ONU. A 
proposta foi introduzida por Brasil e Alemanha, depois 
das alegações de que os governos dos dois países eram 
monitorados.  

O texto pede aos países que revejam procedimentos e 
legislação relacionados a programas de vigilância e 
protejam a privacidade dos usuários de internet e 
outras formas de comunicação eletrônica. Também faz 
um apelo para que sejam criados ou mantidos 
mecanismos de controle independentes e efetivos, 
capazes de assegurar transparência e prestação de 
contas sobre os programas que interceptam dados 
pessoais.  

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/assembleia-da-onu-
aprova-proposta-contraespionagem. Acesso em: 30/9/2015.  

 

O avanço da tecnologia foi sem dúvida um grande passo 
para a humanidade, porém cobra seu preço.  

Com base nos dois textos, podemos concluir que o 
avanço tecnológico:   

a) Trouxe benefícios exclusivos para os países ricos, 
criando uma separação entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos.     

b) Gerou a necessidade aos países de criarem leis e 
medidas de proteção à privacidade de seus órgãos, 
ações e cidadãos.     

c) Levou as empresas a ultrapassarem os limites 
regionais, atingindo mercados internacionais e 
equilibrando a economia global.     

d) Gera a invasão de privacidade de pessoas e 
entidades, sendo prática comum de todos os governos 
e maioria das empresas.    

  

   

5. (UNESP 2016) Considerando o contexto dinâmico 
apresentado pelo excerto, compreende-se a 
proliferação dos acordos preferenciais de comércio 
como resultado  

a) dos pactos internacionais de mútuo 
desenvolvimento econômico, o que leva a 
investimentos na qualificação da mão de obra em 
países periféricos.    

b) do endividamento interno dos países 
subdesenvolvidos, o que provoca forte pressão 
internacional pela comercialização de seus produtos 
primários.    

c) da crise de superprodução dos antigos centros 
industriais, o que demanda rápidos acordos para evitar 
fechamentos de empresas e demissões em massa.    

d) do enfraquecimento dos antigos blocos econômicos, 
o que provoca divergências políticas e econômicas em 
setores produtivos estratégicos de cada país.    

e) da globalização da economia, o que alimenta uma 
crescente integração e uma relativa uniformização das 
condições de existência das sociedades.     

 

6. (ENEM 2014 – Sistema Prisional)   
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Nas últimas décadas, tem se observado um incremento 
no comércio entre o Brasil e a China. A comparação 
entre os gráficos demonstra a  

a) posição do Brasil como grande exportador de 
commodities.    

b) falta de complementaridade produtiva entre os dois 
países.    

c) vantagem competitiva da China no setor de produção 
agrícola.    

d) proporcionalidade entre as trocas de bens de alto 
valor agregado.    

e) restrita participação de bens de alta tecnologia no 
comércio bilateral.    

 

7. (PUCSP 2015) “Se algum acordo de comércio tinha 
tudo para dar certo foi aquele firmado entre México, 
Estados Unidos e Canadá. Sancionado em 1994, o 
Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) 
criou o que era, na época, a maior área de livre-
comércio do mundo, com 376 milhões de pessoas e um 
PIB de quase 9 trilhões de dólares.” 

(Joseph E. Stiglitz. Globalização: como dar certo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 137) 

Tendo em vista essa informação e considerando as 
questões comerciais da chamada globalização, pode 
ser dito que  

a) esse acordo comercial, mesmo considerando as 
desigualdades entre México e EUA, foi bem sucedido e 
trouxe novas possibilidades à nação mexicana, algo que 
no contexto da globalização é praticamente o único 
caso de sucesso.    

b) esse pacto abriu o país mais rico do mundo ao 
México e assim esses países continuaram a sua história 
compartilhada, agora de forma institucionalizada, 
mostrando que países pobres se beneficiam com o 
livre-comércio.    

c) na era da globalização ocorrem vários pactos 
comerciais – regionais ou não, que nem sempre foram 
(e são) bem sucedidos, e vários são vistos como 
contrários à lógica do livre-comércio, já que privilegiam 
os países membros dos acordos.    

d) acordos comerciais regionais, como o citado, 
fracassaram em razão da condição desigual dos 
membros, e por isso só se insiste, no mundo 
globalizado, em acordos e uniões com membros mais 
homogêneos, como a União Europeia.    

e) tal como o Nafta, o Mercosul é bem sucedido pelas 
associação com os EUA formando a ALCA (Área de Livre 
Comércio das Américas), pois o sucesso está em 
combinar países de economias de pesos e formas 
diferentes.    

   

  

8. (IFCE 2014) O mundo sempre se apresentou dividido, 
seja geográfica, econômica ou politicamente. Houve o 
momento em que o mundo se dividia, basicamente, 
entre colônias e metrópoles, depois entre países do 
Primeiro, Segundo e Terceiro mundo, países do norte e 
países do sul, países ricos e países pobres, países 
desenvolvidos e países subdesenvolvidos e, de forma 
mais recente, países desenvolvidos, países em 
desenvolvimento e países emergentes. Nessa lógica, a 
divisão internacional do trabalho também passou por 
variações e, hoje, países como o Brasil, a Argentina e o 
México, que são industrializados, inserem-se na Nova 
Divisão Internacional do Trabalho e caracterizam-se por 
uma   

a) industrialização de ponta, onde, além de produtos 
industrializados, remetem capital às nações 
desenvolvidas.     

b) produção industrial com bases nacionais e elevado 
teor tecnológico.     

c) produção industrial voltada apenas para o mercado 
interno, possuindo, no entanto, uma dependência 
tecnológica internacional.     

d) industrialização com baixo nível tecnológico que não 
agrega tanto valor aos produtos exportados.     

e) produção industrial dependente de capital e 
tecnologias nacionais.    

 

9. (IFSP 2014) A partir de setembro de 2013, foi 
nomeado um novo diretor-geral da OMC (Organização 
Mundial do Comércio). Trata-se do primeiro latino-
americano no cargo, o brasileiro Roberto Azevêdo, que 
terá vários desafios pela frente, entre os quais se pode 
citar o esforço para  

a) aumentar o preço de produtos de baixo valor 
agregado para reduzir os deficits comerciais dos países 
mais pobres da África e da Ásia.    

b) restringir as exportações de manufaturados asiáticos 
de baixo preço, as quais têm provocado a 
desindustrialização em países latino-americanos.    

c) extinguir a ação de grupos de países como o G-20, os 
quais foram criados com o objetivo de monopolizar o 
comércio de commodities.    

d) diminuir as políticas protecionistas estabelecidas por 
países europeus com o objetivo de proteger seus 
produtos agrícolas.    

e) estabelecer negociações com a UNESCO e a FAO com 
o objetivo de reduzir o impacto da atual crise no 
comércio mundial.    
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10. (PUCRS 2014) Chama-se “pauta de exportações” a 
relação de produtos que um país exporta. Sobre esse 
processo, é correto afirmar que 

 

I. é importante que essa pauta tenha produtos de 
menor valor agregado possível. 

II. os países desenvolvidos agregam alta tecnologia às 
mercadorias exportadas. 

III. os países industrializados centrais fabricam e 
exportam produtos da indústria de ponta. 

IV. México, Brasil e Argentina são países latino-
americanos que fabricam e exportam matérias-primas 
minerais e vegetais. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas  

a) I e II.    

b) II e III.    

c) III e IV.    

d) I, II e III.    

e) II, III e IV.    

   

11. (UECE 2014) Produtos de base, em estado bruto, 
considerados como matéria-prima, provenientes de 
cultivo ou extração são conhecidos como  

a) bens duráveis.    

b) bens estratégicos.    

c) commodities.    

d) recursos energéticos.    

 

12. (IFCE 2014) Em um momento em que se fala de 
“aldeia global”, globalização, por outro lado, vive-se 
também o regionalismo evidenciado pelos blocos 
econômicos regionais. A maior parte dos blocos 
econômicos se constituiu depois da Guerra Fria, com o 
desaparecimento dos blocos socialistas e capitalistas.  

 

Acerca dos blocos econômicos regionais, é correto 
afirmar-se que  

a) o primeiro bloco que se constituiu no mundo foi a 
Comunidade dos Estados independentes (CEI), com 
características de um bloco político-econômico que 
reuniu as antigas repúblicas que formavam a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).     

b) o Nafta – Acordo de Livre Comércio da América do 
Norte – iniciou-se em 1988 e abriga até os dias atuais 
Canadá e Estados Unidos em sua formação.     

c) o Mercosul – Mercado Comum do Sul – foi criado em 
1991, e, assim como a União Europeia, possui uma 
moeda única. Os principais líderes desse bloco são a 
Argentina e o Chile.     

d) o Pacto Andino possui, como membros, Bolívia, 
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Foi formado com 
o objetivo de aumentar a integração econômica entre 
os países membros e, em 2002, começou a vigorar 
como zona de livre comércio.     

e) em 1957, a Comunidade Econômica Europeia (CEE) 
foi o primeiro bloco econômico e se definir. Em 1992, a 
CEE, através do tratado de Maastricht, passou a se 
chamar União Europeia, com a fixação de critérios para 
a incorporação da futura moeda única europeia.    

   

GABARITO 

1. C 
2. E 
3. E 
4. B 
5. E 
6. A 
7. C 
8. D 
9. D 
10. E 
11. C 
12. E 


