
Lista para a atividade 4

1. (Ufjf-pism  3  2017)  O  mapa  mostra  o  “Eixo  do  Amazonas”  do  IIRSA  (Iniciativa  de  Integração
Sulamericana).

“Sobre as fronteiras atuais se sobrepõem outras, desenhadas para assegurar a mobilidade de capital e
mercadorias  ou,  inclusive,  de  tropas  e  equipamentos  militares  que  garantam  respeito  à  propriedade
privada, sem importar que esta se estabelecesse desalojando os habitantes originais desta terra.
Com uma lógica diferente à procura dos istmos para construir canais de comunicação entre o Atlântico e o
Pacífico, como no caso dos  80  quilômetros do Canal do Panamá, o século XXI busca rotas nos  20  mil
quilômetros  do  território  amazônico  para  combinar  o  momento  do  transporte  com o  da  extração  ou
produção de tudo o que potencialmente possa se converter em ganância.
A crise ecológica da atualidade poderá crescer exponencialmente com a violência que significa introduzir
vias de comunicação modernas e eficientes em matas, bosques e pântanos, à revelia dos povos da América
Latina contra um progresso que rompe toda expectativa de futuro.
Os horizontes estão em perigo, a moeda está no ar.”
Adaptado de Ana Esther Ceceña, 2008. Disponível em: <http://www.geopolitica.ws/article/territorialidad-
dela-dominacion-iirsa/>. Acesso em: 19 ago. 2016.
a) Destaque três sentidos econômicos da integração proposta pelo IIRSA.
b)  Cite  duas  consequências  que  este  plano  de  integração  sul-americana  tem  causado  aos  povos  e
comunidades tradicionais que habitam as regiões amazônicas, andinas e pantanosas da América do Sul. 

2. (Ufjf-pism  3  2016)  O  desempenho  do  mercado  de  trabalho  americano  em  setembro  (2015)  foi
decepcionante,  levantando  dúvidas  sobre  o  ritmo  de  expansão  da  economia  dos  EUA.  A  criação  de
empregos ficou muito abaixo do esperado, os salários ficaram estagnados em relação a agosto e há uma
fatia muito expressiva da população fora do mercado de trabalho. Dois dos problemas são o dólar forte e o
fraco crescimento global (...). Valor Econômico, 3, 4 e 5 de outubro 2015. Sergio Lamuci, A9.
a)Como o fraco crescimento global interfere na criação de empregos nos Estados Unidos?
b) Como a alta do dólar interfere positivamente no turismo no Brasil?

3. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016) Observe o mapa:



Notícias do início de 2016 indicam que Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Canadá, México e mais 7
países assinaram o Acordo Transpacífico (TPP), criando a maior área de livre-comércio da história, que
representa cerca de 40%  do PIB mundial.
A China não faz parte do acordo e, segundo alguns analistas, “o TPP seria um movimento estratégico dos
Estados Unidos para conter o avanço chinês e isolá-lo em sua própria região. O TPP ficou recentemente
identificado com um rebalanceamento da política externa dos Estados Unidos no sentido de sustentar a
presença dos Estados Unidos na Ásia”. Além disso, “ressalta-se o risco de que os acordos megarregionais
(e o TPP é o maior deles) possam enfraquecer o papel da Organização Mundial  de Comércio (OMC),
enquanto fórum normativo.” (Excertos extraídos de: Flávio Lyrio CARNEIRO. Parceria Trans-pacífico: um
acordo megarregional na fronteira da regulação do comércio internacional? – Ipea, Texto para discussão
2108, 2015.)
Proposta
A partir do mapa e do texto, caracterize o atual processo de transferência do principal polo econômico para
o Oceano Pacífico,  considerando o recente avanço da economia chinesa, a anterior hegemonia norte-
americana e a importância do Atlântico no comércio do pós-Segunda Guerra Mundial.  

4. (Pucrj 2014) O modelo de formação do bloco regional europeu sofreu mudanças, ao longo da segunda
metade do século XX, de acordo com os caminhos traçados pela geopolítica mundial no período. Apesar de
todos  os  seus  problemas,  esse  modelo  se  mantém  como  referência  para  outros  processos  de
regionalização no mundo de hoje.
a) Diferencie o objetivo de formação do Mercado Comum Europeu (MCE), pelo Tratado de Roma, de 1957,
do da União Europeia (UE) pelo Tratado de Maastricht, em 1992.
b) Identifique dois processos geopolíticos geradores de grandes mudanças territoriais e políticas ocorridos
na Europa, entre 1989 e 1991, que impulsionaram a expansão da UE para outras regiões.

5. (Uff 2012)  



No mapa, em termos comparativos, registra-se o comércio entre sete grandes regiões do mundo e no
interior de cada uma delas.
a) Apresente duas razões que expliquem a grande magnitude do comércio interno na Europa.
b) Cite duas razões que expliquem a desproporção entre o comércio interno da América do Sul-Central e o
comércio mantido por essa região com outras partes do mundo.

6. (Uftm 2012) Analise o mapa.



De acordo com o mapa e conhecimentos geográficos,
a) descreva o comércio internacional segundo os dados apresentados.
b) identifique e caracterize duas áreas de menor expressão em termos de comércio intrarregional. 

7. (Ufmg 2011) Analise este planisfério, em que estão representados os fluxos de comércio internacional
de acordo com o valor das trocas realizadas:



Esses fluxos estabelecem-se porque os recursos naturais, o espaço e a população não se distribuem de
forma homogênea entre os países e, também, em resposta à atuação da Organização Mundial do Comércio
(OMC), em nível internacional, bem como dos blocos econômicos regionais, que defendem a intensificação
do comércio como fonte de prosperidade para os participantes.

1. Considerando que, no planisfério, se evidencia uma concentração do comércio e do valor das
trocas internacionais no Hemisfério Norte, responda:

Como essa concentração de valor é influenciada
a) pelas mercadorias envolvidas nos fluxos comerciais?
b) pela distribuição mundial da população?

2.  Considerando  que  o  Hemisfério  Sul,  como  também  se  evidencia  no  planisfério,  tem  uma
participação modesta no valor gerado pelo comércio internacional e que, além disso, as trocas intrazonais
são, percentualmente, muito menores que as registradas no Hemisfério Norte,

a) Apresente doisfatores que justificam a fraqueza das trocas intrazonais no Hemisfério Sul.
b)  Cite  umarazão  que  explique  o  baixo  valor  da  participação  do  Hemisfério  Sul  no  comércio

mundial. 

8. (Unicamp) Verifique atentamente os dados da tabela que se segue.



(1) Superavit ou deficit (-) do orçamento como % do PIB;
(2) % da força de trabalho desempregada;
(3) Média dos 24 países mais industrializados do 
     mundo que compõem a Organização para a 
     Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
     (OCDE)
* Sobre o desemprego Michel Hansenne, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), é
de opinião que o seu nível não pode resolver-se pela simples melhoria do crescimento econômico. Os
problemas da economia europeia são estruturais.

Baseados nesses dados, o jornalista Clóvis Rossi afirma: "Acabou a convicção de que o Estado podia operar
milagres, mas durou muito pouco a de que o livre mercado é capaz de resolver todos os problemas."
("Folha de São Paulo", 31 de janeiro de 1993).
Por que os dados da tabela e a opinião de Michel Hansenne suscitaram esta afirmação de Clóvis Rossi?

9. (Unicamp)  De  acordo  com o  Banco  Mundial,  o  Brasil  ocupa  o  3  lugar  entre  os  países  com pior∘
distribuição de renda. Veja o gráfico:

Fonte: "Isto é Senhor" / 1093 - 29/08/90.
Apesar do que indicam esses dados, ainda há, no entanto, quem prefira exaltar o fato de o Brasil ser hoje
a oitava economia do mundo.
Quais os processos econômicos que explicam esses contrastes? 

10. (Fuvest) Ranking do comércio mundial:



a) O que se destaca na mudança do comércio mundial evidenciada na tabela anterior?
b) Quais os principais produtos responsáveis por essa mudança? 

11. (Uerj 2020) OS ARREPENDIDOS DO BREXIT 
O britânico Will Dry, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino
Unido  da  União  Europeia  (UE)  no  plebiscito  de  2016.  Dry  faz  parte  de  um grupo  de  arrependidos,
identificados pela hashtag “Bregret” (combinação de “Brexit” e regret, arrependimento). São eleitores que
se dizem enganados pelas promessas da campanha em defesa da retirada britânica da UE, principalmente
a ideia de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência no plano europeu e mundial
sem ter de se submeter à burocracia de uma entidade supranacional. (Adaptado de epoca.globo.com,
02/05/2018.)

No âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população britânica que votou a favor do
Brexit não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão:  
a) ameaças à defesa do território 
b) restrições à circulação de riqueza 
c) limitações à autonomia do governo 
d) riscos à continuidade da democracia

12. (Uece 2019) O afastamento do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit, foi
aprovado em plebiscito em junho de 2016, depois de longas polêmicas acerca das campanhas relacionadas
ao movimento. Sobre o Brexit, é correto afirmar que 
a) é um movimento que questiona a globalização e o internacionalismo liberal, defendendo, em seu lugar,
um forte regionalismo ou o fechamento comercial de fronteiras nacionais.
b) se trata de um movimento político realizado pelo Reino Unido, que se afasta da União Europeia para
liderar uma cooperação internacional mútua de países emergentes.
c) acentua a tendência cada vez maior do Reino Unido de expandir  suas relações comerciais globais,
principalmente ao sair da União Europeia e dominar outros continentes.



d) demarca o ressurgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico no Reino Unido, que
busca se afastar da União Europeia, em função do programa governamental socialdemocrata dos países
que formam esse bloco.

13. (Unicamp 2018) O referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao Brexit, após 43
anos de adesão à União Europeia.  São potenciais  consequências dessa decisão, nos níveis  nacional  e
continental, respectivamente, 
a) o pedido da Irlanda do Norte por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a
continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido.
b) o pedido da Inglaterra por  um novo referendo para decidir  sua permanência  no Reino Unido e a
continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido.
c)  o  pedido  da  Escócia  por  um  novo  referendo  para  decidir  sua  permanência  no  Reino  Unido  e  o
comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido.
d) o pedido do País de Gales por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o
comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido.

14. (Puccamp 2017) Em decisão histórica tomada em junho de 2016, dos britânicos decidiram pela saída
do Reino Unido da União Europeia. O Brexit tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas
próximas décadas.
Sobre esse fato são feitas as seguintes afirmações:
I. Um dos primeiros reflexos do Brexit foi sentido pelos países exportadores de commodities, fortemente
prejudicados com a desativação da Bolsa de Mercadorias localizada em Londres.
II. Grandes questões como a segurança, a defesa das fronteiras e o elevado número de refugiados no
espaço europeu permanecem preocupando os países do bloco.
III. Muitos membros do bloco enfrentam problemas econômicos, forte endividamento e desemprego; há
grupos que discutem a sobrevivência da moeda única (euro) pós-Brexit.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) II.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
e) III.

15.  (Ufjf-pism 3 2017)  Em junho  de 2016,  um referendo aprovou a saída  do Reino  Unido da União
Europeia, episódio este que ficou conhecido como Brexit  em alusão à união das palavras Britain (Grã-
Bretanha) e Exit (saída, em inglês).

 Sobre a aprovação em referendo da saída do Reino Unido da União Europeia,  assinale a alternativa
CORRETA: 
a) Implicará a saída do Reino Unido da Zona do Euro e a readoção da libra esterlina como moeda oficial.
b) Foi decorrente de sentimentos xenofobistas aprofundados pelo desmonte do estado de bem-estar social.
c) Foi motivada por aspirações nacionalistas separatistas de segmentos conservadores londrinos.
d) O Brexit se estabelecerá como uma união aduaneira, estreitando relações comerciais com a China.
e) O Brexit se estabelecerá como zona de livre comércio, estreitando relações comerciais com os EUA.

16. (Fuvest 2017) As origens da oposição dos britânicos à União Europeia (UE), que estão na justificativa
do Brexit, remontam ao fato de que, historicamente, eles nunca abraçaram uma identidade europeia. O
Brexit representa um duro golpe ao projeto de integração europeu cujas origens datam do pós Segunda
Guerra Mundial. (BBC Brasil, junho de 2016. Adaptado.)



a) Aponte e explique o contexto geopolítico relacionado à origem do projeto de integração europeia.
b) Aponte um motivo de ordem econômica e outro de ordem social relacionados ao interesse dos britânicos
na saída da UE.
 



Gabarito: 

Resposta da questão 1:
a) A IIRSA (Iniciativa de Integração Sul-americana) é caracterizada por vários eixos de integração entre os
países da América do Sul, entre os quais o amazônico. Entre os sentidos econômicos:
- estimula o transporte hidroviário de mercadorias do Equador e do Peru para o Brasil e o Atlântico por
meio da bacia do rio Amazonas. 
- facilita o transporte de mercadorias brasileiras para o Equador e Peru, bem como o acesso ao Pacífico por
meio de hidrovias, estradas e portos.
- possibilita a intensificação de atividades econômicas ao longo do eixo em setores como agropecuária,
exploração florestal, mineração e indústria.
b) O plano poderá causar impactos sociais e ambientais graves. Pode estimular desmatamento da floresta
amazônica e nos Andes. Pode modificar o modo de vida de populações tradicionais como indígenas e
comunidades extrativistas amazônicas e andinas.

Resposta da questão 2:
Os Estados Unidos abocanham uma grande parcela do comércio mundial direcionando suas exportações
para  extensos  mercados.  Com  o  fraco  crescimento  global  ocorre  queda  na  demanda  por  produtos
estadunidenses, resultando em encolhimento do ritmo de produção e consequentemente retração na oferta
de empregos.
A alta do dólar significa desvalorização do real o que privilegiará o turismo internacional, haja vista, tornar
mais barato os serviços e produtos no Brasil.

Resposta da questão 3:
Com a ordem bipolar após a segunda guerra mundial, os Estados Unidos como líder do bloco capitalista
define seus satélites por  meio de investimentos (“Cordão Sanitário”)  obstruindo a expansão socialista.
Dessa forma, o centro da economia mundial passa a se instalar no eixo do Atlântico. Com a recuperação
do Japão e com a ampliação de sua área de influência econômica no Pacífico por meio dos investimentos
nos  Dragões  Asiáticos,  o  eixo  do  Pacífico  começa  a  se  destacar,  contudo,  a  transferência  do  poder
econômico global para esse eixo só se tornará consolidado com a abertura econômica da China que, por
meio de uma política de exportações, absorve grande parte das relações comerciais.

Resposta da questão 4:
a) Em 1957, com o Tratado de Roma, foi instituído o Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica
Europeia, um bloco econômico formado por 6 países com o objetivo de reduzir as tarifas de importação e
estimular o comércio entre os países sócios. O Tratado de Maastricht (1992) estabeleceu as regras para os
países do bloco adotarem o euro, a moeda única.
b)  Em 1989,  aconteceu  a  queda  do  muro  de  Berlim  significando  o  término  do  regime  socialista  na
Alemanha Oriental. Em outros países do Leste Europeu, os regimes socialistas autoritários também caíram.
Em 1991, houve o término da União Soviética e sua fragmentação em 15 novos países independentes. A
partir de então, os países do Leste Europeu atravessaram uma transição do socialismo para o capitalismo
com democracia pluripartidária que possibilitou vários países ingressarem na União Europeia a partir do
final  da  década  de  1990,  são  exemplos:  Polônia,  República  Checa,  Hungria,  Romênia,  Croácia,  entre
outros.  Para  os  novos  integrantes,  as  vantagens  são a  atração de investimentos  de transnacionais  e
ampliação das exportações.  Para a União Europeia,  a vantagem é a incorporação de novos mercados
consumidores e maior lucratividade para as empresas transnacionais. 

Resposta da questão 5:
a) Podem ser citados os seguintes fatores:
- Amplo mercado consumidor interno com elevado nível de renda per capita em grande parte do continente
resultante do processo de integração econômica precoce ocorrido desde 1957, com o Tratado de Roma e a
criação do Mercado Comum Europeu, e que foi continuamente ampliada e aprofundada até a consolidação
da União Econômica e Monetária na década de 1990 que se estendeu nesse início do século XXI para
vários países do Leste Europeu que integraram o bloco socialista sob liderança da antiga União Soviética;
- economias diversificadas e complementares com presença de países industrializados, países com forte
peso do setor primário e também terciário (turismo) que favorecem a maior circulação comercial na região;



- proximidade geográfica entre os países e presença de ampla rede de transportes multimodais que facilita
o fluxo de pessoas, mercadorias e capitais.
b) Podem ser citados os seguintes fatores:
-  Economias agroexportadoras ou minero-exportadoras com baixos níveis  de industrialização e grande
dependência  de capitais  e  tecnologias  externos,  com algumas  exceções  setoriais  no  caso  do  Brasil  e
México, que dificultam um maior intercâmbio comercial entre os países;
-  Problemas  Políticos  regionais  e  históricos  que  dificultam  a  implantação  de  projetos  regionais  para
formação de blocos econômicos ou de desenvolvimento e cooperação econômica conjuntos;
- Problemas econômicos recentes entre os dois maiores integrantes do MERCOSUL, Brasil  e Argentina,
relacionados a algumas medidas protecionistas por eles adotadas; além de instabilidade política recente na
Argentina;
-  Fracasso  da  criação  da  Área  de  Livre  Comércio  das  Américas,  proposta  pelos  EUA,  em razão  dos
diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social entre os países do continente e preocupações
desses  com  as  dificuldades  de  competitividade  de  suas  empresas  e  setores  econômicos  com  os
concorrentes norte-americanos.

Resposta da questão 6:
a) Os maiores fluxos inter-regionais do comércio internacional contemporâneo acontecem entre a União
Europeia, a Ásia e a América do Norte.  Destaca-se a posição da Ásia, superavitária no comércio com
europeus  e  norte-americanos,  principalmente  devido  ao  crescimento  das  exportações  de  produtos
manufaturados da China e dos Tigres Asiáticos.
b) No comércio intra-regional, ou seja, no interior da própria região, as duas regiões menos expressivas
são a África e o Oriente Médio. Na África, é menor a intensidade do comércio entre os países devido ao
menor poder aquisitivo e de consumo das populações locais, dos problemas políticos (conflitos étnicos e
religiosos; guerras civis) e da fragilidade dos blocos econômicos africanos. No Oriente Médio, o comércio é
até relevante, considerando a dimensão demográfica da região. Porém, entre os fatores que dificultam as
trocas comerciais estão a menor diversificação das economias, visto que muitas nações são exportadoras
de petróleo (comércio inter-regional) e pouco industrializadas. Os conflitos geopolíticos também dificultam
o comércio: intervenções estrangeiras (Iraque e Afeganistão), conflito entre Israel e palestinos, bem como
as divergências entre países árabes e o Irã. 

Resposta da questão 7:
1. a) No hemisfério norte estão localizadas as principais e maiores economias do mundo capitalista que
compõem o G-7(8): Estados Unidos, Japão, Canadá, França, Alemanha, Inglaterra, Itália e (Rússia). São
países  de base econômica industrial,  com elevada produção e  pesados investimentos  em P&D e alta
tecnologia embarcada em inúmeros de seus produtos.
b) O hemisfério norte é chamado de hemisfério das terras emersas, local de concentração dos maiores
contingentes populacionais do mundo. Além disso, nos países do G-7(8), existe a população com maior
poder  aquisitivo,  o  que  aquece  o  mercado  de  produtos  de  alto  valor  agregado,  como  automóveis,
eletroeletrônicos, aviões e uma enorme gama de serviços sofisticados. 
2. a) O hemisfério sul é caracterizado basicamente por América Latina e África. Seus países componentes
sofrem com problemas relacionados à má distribuição de renda, que dificulta o acesso a qualquer tipo de
bens, na proporção de seu valor agregado, o que dificulta ou restringe seu comércio intrazonal. Podemos
levar em consideração também: as redes de infraestrutura incompletas, mal articuladas e com altos custos;
excessiva tributação e burocratização.
b)  São  países  que,  em  sua  maioria,  comercializam  produtos  primários  de  baixo  valor  agregado
(commodities), com baixo valor de participação no comércio mundial.

Resposta da questão 8:
- Política de ajuda social tem impostos elevados.
- O mercado acirra disputas e concentra renda. 

Resposta da questão 9:
Economia Dinâmica e Diversificada porém com a população em difícil acesso à renda. 

Resposta da questão 10:
a) Alguns países de terceiro mundo, passam a se destacar nas exportações.



b) Produtos industriais de bens de consumo. 

Resposta da questão 11:
[B]
Em referendo, eleitores britânicos voltaram majoritariamente pelo Brexit, a saída do Reino Unido da União
Europeia,  em  2016.  O  resultado  inesperado  foi  decorrente  do  alto  comparecimento  de  idosos,
conservadores, extrema direita e outros grupos insatisfeitos com as condições socioeconômicas, além do
temor da entrada de mais  imigrantes,  a xenofobia.  Também se observou uma grave interferência de
empresas como a Cambridge Analytica, financiada por extremistas, para produzir “fake news” na internet e
redes sociais para favorecer o Brexit. Entretanto, a saída de um bloco econômico apresenta consequências
muito graves para a economia britânica, a perda de parceiros comerciais, a saída de empresas em direção
a outros países europeus, o desemprego, problemas comerciais em fronteiras (Irlanda / Irlanda do Norte),
além das dificuldades para os britânicos que trabalham em outros países da União Europeia.

Resposta da questão 12:
[A]
O Brexit constitui o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, definido em referendo em 2016.
Trata-se de uma evidência do enfraquecimento do processo de globalização através de blocos econômicos
comerciais. Revela o crescimento da extrema direita populista, nacionalista e xenófoba em relação aos
imigrantes, além do avanço de tendências protecionistas e antiliberais que caracterizam a desglobalização. 

Resposta da questão 13:
[C]
O Brexit  refere-se a decisão do Reino Unido por referendo de abandonar a União Europeia.  Entre as
possíveis  consequências:  a  perda  das vantagens  comerciais  com outros  países  europeus,  a  perda  de
investimentos, a saída de empresas europeias, problemas para trabalhadores europeus no Reino Unido,
dificuldades para trabalhadores britânicos no restante da Europa, aumento da xenofobia contra imigrantes
e estímulo ao separatismo na Escócia, uma vez que a região desejava ficar na União Europeia.

Resposta da questão 14:
[D]
As afirmativas [II] e [III] estão corretas porque, embora a União Europeia seja o bloco econômico mais
consolidado, os   países membros deparam-se com questões econômicas e transfronteiriças que ampliam a
discussão sobre a estabilidade do bloco. A afirmativa [I] está incorreta porque o desligamento do Reino
Unido da União Europeia não resultou na desativação da Bolsa de Mercadorias. 

Resposta da questão 15:
[B]
Em 2016, um referendo teve a vitória do Brexit, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia. O
resultado foi decorrente do grande comparecimento de eleitores de terceira idade, de direita, da extrema
direita xenófoba contrária à entrada de mais imigrantes e refugiados no país, além de trabalhadores de
regiões decadentes e com alto desemprego. A vitória deu-se na maior parte da Inglaterra e no País de
Gales.  Votaram pela  permanência  do Reino  Unido  no bloco,  os  mais  jovens,  parte  dos progressistas,
habitantes de grandes cidades como Londres, a Irlanda do Norte e a Escócia. 

Resposta da questão 16:
a) O contexto geopolítico em que se deu a origem do projeto de integração europeia remete ao pós-
segunda guerra mundial, momento onde a Europa, que desde o século XVI mantinha-se em franco projeto
expansionista, encontra-se destruída e têm seu espaço hegemônico ocupado pela ascensão da URSS e
EUA. A tentativa de integração surge com os primeiros acordos na década de 1940 como uma forma de os
países europeus superarem as dificuldades do pós-guerra para a reconstrução econômica e manterem sua
autonomia perante a expansão hegemônica bipolar.
b) Dentre os motivos de ordem econômica para a saída dos britânicos da UE, pode-se citar: a perda de
autonomia nas decisões do comércio externo e, o elevado custo de manutenção ou ajuda aos países em
crise e com economia periférica. Dentre os motivos de ordem social para a saída dos britânicos da UE,
pode-se destacar: a defesa da soberania nacional, o orgulho da identidade britânica e, a perda do controle
efetivo sobre suas próprias fronteiras frente à imigração.


