
 

EXERCÍCIOS ON-LINE 9º ANO 3º TRIMESTRE 

1. Sobre os BRICS, assinale o que for INCORRETO: 

a) É um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos 

econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. 

b) Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é um acordo internacional 

diplomático entre nações consideradas emergentes. 

c) Até 2011, a sigla era conhecida apenas por “BRIC”, sendo alterada após a inclusão da África do Sul no 

grupo. 

d) Recentemente, os BRICS vêm discutindo sobre a criação de um banco internacional próprio do grupo, 

paralelo ao FMI e ao Banco Mundial. 

2.  

Há dez anos, no dia 30 de novembro, criei o acrônimo Bric para descrever a provável expansão vigorosa 

das economias do Brasil, Rússia, Índia e China. Comparada às minhas previsões na época, a história dos 

Brics se mostrou um sucesso muito maior do que eu podia imaginar. No quadro mais otimista, sugeria 

que os Brics chegariam talvez a representar coletivamente 14% do Produto Interno Bruto (PIB) global, em 

relação aos seus então 8%. Na realidade, alcançaram cerca de 19%. 

Há 10 anos, eu pensava que a China poderia se tornar tão grande quanto à Alemanha. No entanto, ela 

chegou ao dobro do tamanho da Alemanha e passou à frente do Japão. O Brasil superou a Itália e é hoje 

a 7ª maior economia mundial, muito mais do que eu calculara (na semana passada, divulgou-se que o 

Brasil passou a Grã-Bretanha e já é a sexta economia do mundo) [...]. 

O'NEILL, Jim. 10 anos de Brics, muito para comemorar. Estadão, 01/01/12.Disponível 

em: estadão.com.br 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos sobre o grupo dos Brics, julgue as afirmações 

abaixo, assinalando V (para verdadeiro) ou F (para falso). 

1. (  ) O autor do texto, Jim O’Neill, foi o criador da expressão “BRIC” para designar o grupo de países 

emergentes até então: Brasil, Rússia, Índia e China. 

2. (  ) Pode-se afirmar que a participação acima do esperado dos Brics no PIB global se deveu às 

sucessivas crises nos países desenvolvidos na década de 2000 associadas ao crescimento econômico 

dos países emergentes. 

3. (  ) Entre os BRICS, o país que apresentou as maiores taxas de crescimento nos últimos anos foi a 

China, seguida pela Índia. 

 

 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,10-anos-de-brics-muito-para-comemorar-,817254,0.htm


 

4. (  ) Quando o acrônico “BRIC” foi criado, não se imaginava que ele pudesse se transformar em um 

agrupamento internacional formado pelos mais novos países desenvolvidos do mundo. 

5. (  ) No trecho “há 10 anos, eu pensava que a China poderia se tornar tão grande quanto à 

Alemanha”, fica evidente que o autor não previa que a China se tornaria a economia com o maior PIB do 

mundo, o que ocorreu em 2010. 

3.  

Trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao longo 

dos anos 1990, superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis 

fósseis, sobretudo o petróleo. Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por 

muitos países em razão de seu poderio militar. 

O país ao qual o texto faz referência é: 

a) Brasil 

b) Rússia 

c) Índia 

d) China 

e) África do Sul 

4. Os líderes dos países que integram os Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – encerraram 

seu terceiro encontro com um comunicado em que pedem conjunta e explicitamente, pela primeira vez, 

mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto defende reformas na ONU para 

aumentar a representatividade na instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional e no 

Banco Mundial. Para os líderes dos Brics, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter 

as formas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial. 

(Adaptado de O Globo, 15/04/2011). 

Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as 

reformas propostas pelos Brics está indicada em: 

a) afirmação da multipolaridade 

b) proliferação de armas atômicas 

c) hegemonia econômica dos EUA. 

d) diversificação dos fluxos de capitais 

 

 

 



 

5. 

  

É correto afirmar que as regiões destacadas em preto no mapa representam os países que: 

a) formam os BRICS, conjunto de países emergentes que possuem características comuns como, por 

exemplo, relevante crescimento econômico. 

b) priorizam a energia nuclear como matriz energética e, por esse motivo, investem no enriquecimento de 

urânio para abastecer suas usinas. 

c) são os maiores exportadores de produtos primários, como a cana-de-açúcar, banana e soja, por serem 

países de solo fértil. 

d) formam o bloco econômico NAFTA, que tem como finalidade eliminar as barreiras alfandegárias entre 

seus membros. 

e) formam o bloco denominado G5, que se caracteriza pela desaceleração da industrialização e pela crise 

econômica. 

6. 

 

Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo que se relaciona com as 

reformas propostas pelos Brics está indicada em: 

a) afirmação da multipolaridade 

b) proliferação de armas atômicas 

c) hegemonia econômica dos E.U.A. 

d) diversificação dos fluxos de capitais 

 

 



 

 7.  Questão dissertativa (escrita) 

 “Saem as economias costeiras do Brasil e da China e entra o interior dos dois países. Em vez da Índia 

e Rússia, estão Filipinas, Indonésia, México, Turquia e Vietnã. Serão esses os ‘novos BRICs?’”. (Folha 

de São Paulo. Sérgio Dávila, “Brasil rural desponta entre novos BRICs.”, 23/09/07, p. C3) 

a) O acrônimo BRIC se forma pela junção da primeira letra dos nomes de um grupo específico de 

países. Quais são esses países e qual a similaridade que esses países apresentam? 

b) Quais as principais causas do crescimento elevado da China na última década? 

8. O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais industrializados do mundo (EUA, Japão, 

Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União Europeia e os principais emergentes (Brasil, 

Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, 

México e Turquia). Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e 

consulta. ALLAN, R. Crise global. Disponível em: 

http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2010.  

Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os chamados BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China), termo criado em 2001 para referir-se aos países que  

a) apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas.  

b) possuem base tecnológica mais elevada.  

c) apresentam índices de igualdade social e econômica mais acentuados.  

d) apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global.  

e) possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial. 

 

9. O conceito de BRIC foi criado por Jim O’Neil, economista chefe do Banco de Investimentos 

Goldman Sachs em 2001. Com relação ao BRIC, é CORRETO afirmar:  

a) BRIC é uma sigla que se refere às iniciais dos países que a compõem: Brasil, Rússia, Índia e Cuba.  

b) O Fundo Monetário Brasileiro estima que os países que integram o BRIC serão responsáveis  

por apenas 21% do crescimento econômico mundial devido à crise de 2008.  

c) Além do BRIC, o Brasil participa também do IBAS, organização dos países: Indonésia, Brasil  

e África do Sul, com vistas a melhorar a integração cultural entre esses países.  

d) Líderes do BRIC assinaram um acordo em 2010 que deverá facilitar o financiamento de obras e 

projetos nestas nações priorizando as áreas de energia e infraestrutura.  

e) O BRIC é uma organização fundada pelo Brasil, que prevê a união de determinados países com o 

objetivo de unificar as suas respectivas moedas, fortalecendo-os no mercado internacional. 

 

10.  Questão dissertativa (resposta escrita) 

Leia o seguinte texto:  

O G7 não dispõe mais de condições para continuar a ser o diretório da economia mundial. Muitas de 

suas atribuições foram transferidas para o G20. Os emergentes adquiriram um peso maior nas  

decisões das instituições financeiras de Bretton Woods, na OMC, no debate sobre o clima, e, em  

breve, na ONU. Qual é a meta dessa corrida? Para alguns, substituir os poderosos de hoje; para  

outros, de modo mais realista, abrir as portas para um condomínio mundial mais representativo. Os 

BRICs têm boas credenciais para subir ao pódio dos vencedores na maratona do século. VELLOSO, J. 

P. dos R. (coord.) China, Índia e Brasil: o país na competição do século. Rio de Janeiro: José Olympio: 

INAE, 2011. p.44  

 

 



 

 

Compare os países que compõem BRICs, considerando:  

a) a matriz energética.  

b) o peso demográfico  

c) a participação no mercado mundial de produtos agrícolas. 

 

11.  Questão dissertativa 

Os líderes executivos da Índia, Rússia, China e Brasil.  

 

Fonte: ATP, 2009.  

Os dados macroeconômicos internacionais e suas expectativas desde a grande crise internacional, 

iniciada nos EUA em agosto de 2008, mostram que, na contramão das quedas expressivas dos 

Produtos Internos Brutos (PIB) dos países de industrialização antiga, os PIB de alguns países fora do 

eixo central da economia mundial estariam crescendo.  

A partir dessa comprovação,  

a) explique o que é o BRIC;  

b) apresente UMA consequência negativa da crise para as políticas sociais nos países de 

industrialização antiga e UMA consequência positiva para a economia dos países de industrialização 

recente. 

 

12.“O conceito, que deu origem a um grupo, foi criado pelo economista Jim  O’Neill, do banco 

Goldman Sachs, em um estudo de 2001 que previa que as quatro economias emergentes teriam um 

PIB superior ao do G6 até 2050. As projeções, sob o título de Dreaming with the BRICs (em tradução 

livre, “Sonhando com os Brics” –bric significa tijolo em inglês), foram recebidas com ceticismo por 

muitos, mas, nos anos seguintes, os números começaram a exceder em muito o “sonho” das 

projeções.” http://economia.uol.com.br  

O grupo ganhou recentemente um “S” que se refere: 

a) ao Senegal.  

b) ao Sudão do Norte.  

c) à África do Sul.  

d) às Seicheles.  

e) ao Sri Lanka. 

 

 



 

13.  A expressão BRIC surgiu para designar um grupo de países emergentes que vêm ganhando relativo 

destaque no cenário internacional. A alternativa em que a informação se correlaciona corretamente 

com o mapa no contexto de 2009 é: 

 

 

 

 



 

 

14.                                                         10 ANOS DE BRICS 

Há dez anos, o economista inglês Jim O’Neill cunhou o acrônimo BRIC para se referir a quatro países 

de economias em desenvolvimento – Brasil, Rússia, Índia e China – que desempenhariam, nos 

próximos anos, um papel central na geopolítica e nos negócios internacionais. Desde 2009, os líderes 

dos países membros do BRIC realizam conferências anuais. Em abril do ano passado, a África do Sul 

foi admitida no grupo, adicionando-se um “s” ao acrônimo, que passou a ser BRICS. Disponível em 

http://educacao.uol.com.br/atualidades Acesso em junho 2012. (Adaptado) 

Os mapas abaixo apresentam países (em negrito) pertencentes ao BRICS, EXCETO: 

 



 

 

14. Observe o mapa abaixo. 

 

Sobre os países indicados pela cor escura no mapa, é CORRETO afirmar que: 

a) formam um mercado comum denominado BRICs que estimulou o fim das barreiras comerciais entre 

os membros 

b) são economias complementares e mantêm intenso comércio de bens agrícolas e industriais. 

c) são economias emergentes e exportadoras de produtos industrializados, mas que ainda apresentam 

desigualdades sociais internas. 

d) promoveram políticas neoliberais de privatização da economia, que foi responsável pela estabilidade 

política de seus territórios. 

 

15. Leia o texto que segue, em que o autor chama a atenção para algumas diferenças entre os membros 

do Bric. 

O fim da ilusão dos Brics 

Países como China e Índia se distanciaram muito daquelas antigas fontes de bens primários e 

bugigangas. A Chíndia exporta também em massa produtos e serviços de alta qualidade. Não há 

nenhum outro país ou região comparável. O acrônimo Bric equivale à confusão (...) a partir de uma 

invenção do sistema financeiro. Sonhamos em ser um dos grandes emergentes que dominarão a 

economia no mundo. É o nosso excepcionalismo. Quanto mais cedo despertarmos melhor. Em comum 

com a Chíndia, o Brasil tem apenas o tamanho. Fonte: Marcelo Coutinho. O fim da ilusão dos Bric. 

jornal O Globo, 9 OUT 11, p. 7. O acrônimo (sigla) , mencionado no texto, refere-se ao conjunto de 

países caracterizados como Bric 

a) subindustrializados. 

b) de democracia liberal. 

c) economicamente emergentes. 

d) os mais populosos do mundo. 

e) os maiores exportadores do mundo. 

 

 16. Sobre a formação do BRIC.  

O termo Bric foi cunhado pelo economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, em  2001, para descrever o 

crescente poder das economias de mercado emergentes.  De lá para cá, o grupo dobrou a participação 

no comércio mundial. Hoje, os  Brics detêm 15% do total de 60,7 trilhões de dólares. Em 2000, a 



 

participação era de  7,2%. Nesse mesmo período de comparação, as exportações do grupo saltaram de 

451  bilhões de dólares para 1,8 trilhão de dólares em 2009.  Fonte: http://veja.abril.com.br - 

14/04/20  Marque a alternativa que apresenta todos os países que compõem o BRIC:  

 (A) Bangladesch, Ruanda, Itália e Chile.  

(B) Brasil, Rússia, Índia e China.  

(C) Brasil, Rússia, Indonésia e Canadá.  

(D) Bulgária, Reino Unido, Itália e Chile.  

(E) Bolívia, Romênia, Islândia e Camarões.  

 


