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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
9º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia: O Projeto de Unificação Europeia. 

Obs: Texto complementar.  
 
1 – Copie e leia o texto complementar abaixo, para ajudar a entender algumas questões do texto 
trabalhado anteriormente em sala de aula. Os mapas e imagem não precisam ser copiados, 
são apenas para ajudar a entender melhor o assunto.   
 

O Projeto de Unificação Europeia. 

Historicamente considerada um continente, por ter uma cultura diferente da asiática, o nome do 

bloco econômico mais importante da Europa é a União Europeia, moeda o euro. 

 A formação desse bloco teve todo um processo histórico, e um dos objetivos foi manter a 

paz dentro do continente, pois as duas grandes guerras ocorreram basicamente dentro da 

Europa. Assim a União Europeia surge e se torna o maior e mais antigo bloco econômico no 

mundo. Com parceria comercial, social e monetária. Bloco econômico composto por 28 nações 

da Europa, de um total de 50 países no Continente, possuindo mais de 500 milhões de cidadãos, 

com três sedes uma em Luxemburgo, outra em Estrasburgo e Bruxelas, que é a sua capital.  

 

União Europeia 

 É constituída por doze estrelas douradas, a bandeira, dispostas em círculo sobre um fundo 

azul, que simbolizam os ideais de: unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa. 

 Todos os países europeus têm a escolha de integrá-la, considerando as vantagens e 

desvantagens desse acordo. Um dos pontos mais interessantes dessa relação é que o país tem 

sua autonomia garantida, já que não perde a sua soberania ao decidir integrar a UE. Os países-

membros são independentes em aceitar ou não tratados, acordos e legislações. 

 O primeiro estágio da criação da União Europeia foi Benelux, que foi criado durante a 

segunda guerra mundial tinha o objetivo de unificar os países em um mercado comum com 

redução de tarifas. O segundo estágio foi a CECA (Comunidade Europeia do carvão e Aço) criada 

em 19 52, era voltada para esta área de venda e consumo destes produtos. O terceiro estágio 

cria o mercado Comum Europeu – MCE ou Comunidade Econômica Europeia – CEE, os países 

membros queriam ampliar o mercado consumidos interno, e em 1957 assinaram o Tratado de 

Roma que implantava a livre circulação de mercadoria, serviços e capitais entre os países 
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membros. E tiveram novos membros, Em 1992 tem-se o quarto estágio com o Tratado de 

Maastricht que cria oficialmente a União Europeia, tendo a criação do Euro, e os cidadãos dos 

países membros passaram a ter cidadania europeia, e tem-se mais países entrando no grupo.  

 Atualmente a União Europeia é oficialmente composta por 28 países (Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 

Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 

polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e Reino Unido (em processo de saída da 

EU, já decidido pela votação do referendo em favor do Brexit). 

 

Objetivos da EU 

- promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos 

- garantir a liberdade, a segurança e a justiça, sem fronteiras internas 

- favorecer o desenvolvimento sustentável 

- lutar contra a exclusão social e a discriminação  

- promover o progresso científico e tecnológico  

- reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da EU 

- respeitar a grande diversidade cultural e linguística da EU 

- estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro. 

 

Características da União Europeia  

Moeda Única – o euro. Iniciou a circulação em 2002 e é utilizada por 19 países, nem todos os 

países-membros o adotam, Grã-Bretanha e a Dinamarca.  

Livre circulação de pessoas e de bens – é permitida em quase toda a EU a livre circulação de 

pessoas, bens, serviços e capitais, que abre a possibilidade de aprendizado, aprimoramento de 

conhecimento e especialização dos cidadãos em diversos países.  

Ajuda humanitária e direitos humanos – a EU criou um mecanismo de proteção civil, com o 

objetivo de rapidamente prestar ajuda humanitária, principalmente em casos de catástrofes 

naturais e epidemias.  

Lutar contra a exclusão social e a discriminação – a EU deve atuar na luta contra a discriminação, 

oferecendo proteção jurídica às potencias vítimas e estabelecendo medidas de incentivo.  

 

União Europeia: Intolerância   

 Nos últimos anos a União Europeia foi testemunha da eclosão de uma série de processos 

sociais e culturais que são frutos da tensão acumulada ao longo do tempo e que foram 
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negligenciadas pelo Bloco, bem como sepultados pelos discursos de integração. Observa-se que, 

na prática, ainda existem pontos conflitivos e que alguns casos chegam a evidenciar essa 

multipolaridade cultural.   

    

2 – Agora a partir do texto complementar e do seu entendimento sobre o assunto, copie e 

complete corretamente as atividades abaixo.  

 

2.1 – “Do ponto de vista internacional, a integração europeia, tão desacreditada no início, acabou 

servindo de exemplo para o resto do mundo. Com o seu sucesso, associações semelhantes – 

pelo menos em parte, pois em nenhum outro lugar a unificação avançou tanto quanto na Europa 

– surgiram em vários continentes: o Nafta, na América do Norte; o Mercosul, na América do Sul; a 

Apec, na Ásia e no Pacífico, etc. O processo de unificação europeia mostrou ao mundo a 

importância de associações desse tipo”. 

(Vesentini, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.372.) 

 

O sucesso da União Europeia em níveis de integração mencionado pelo autor deve-se ao fato de 

esse bloco econômico, diferentemente dos demais, apresentar: 

a) uma política alfandegária que permite a redução ou isenção de impostos sobre produtos 

negociados entre os países-membros. 

b) uma Tarifa Externa Comum, que representa a coesão do bloco em taxar os produtos advindos 

de outras regiões do mundo. 

c) a livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias entre os países-membros, demonstrando 

o elevado grau de unificação que os países europeus conseguiram alcançar. 

d) uma política de controle produtivo, em que as empresas – em maioria estatais – são 

fortemente controladas pelas ações do Estado Europeu. 

  

2 – A acentuada crise que atinge a chamada zona do euro abrange um cenário complexo e pode 

ser analisada sobre várias perspectivas. A estrutura supranacional criada no pós-guerra, que 

reuniu a gênese da Comunidade Europeia para ampliar o espaço geoeconômico do mercado 

comum, parece arruinada, apesar de a União Europeia (UE) constituir hoje um bloco comunitário 

de relevância no cenário internacional. Considerando seus conhecimentos sobre a gênese da 

Comunidade Europeia que se transformou na atual União Europeia (UE), associados ao atual 

processo de crise que atinge a zona do euro, são feitas as seguintes observações: 
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I) A integração econômica surgiu no pós-guerra como elemento chave para a reconstrução da 

Europa Ocidental, envolvendo França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Holanda e 

Luxemburgo, com a criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço (CECA) em 1952. 

II) Em 1957, o Tratado de Roma estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a 

Comunidade Europeia de Energia Atômica (Euratom). 

III) Posteriormente, em 1967, CECA, CEE e Euratom fundem-se, constituindo a Comunidade 

Europeia e iniciando a trajetória que eliminaria as restrições relacionadas à circulação de 

pessoas, capitais, mercadorias e serviços como prioridades à oficialização do mercado comum 

supranacional. 

IV) O Tratado de Maastricht, assinado em 1992, oficializou a criação da União Europeia (UE), 

sucessora da Comunidade Econômica Europeia e determinou a restrição à entrada de novos 

países-membros, iniciando o processo de retração do bloco quanto a futuras adesões. 

V) A crise europeia envolve, entre outras razões, a baixa sincronia existente entre os elementos 

político-institucional e econômico-financeiro na estrutura do bloco, associadas ao descontrole das 

contas públicas de algumas nações da zona do euro. 

VI) Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha - que formam o chamado grupo dos PIIGS - são 

países que se encontram em posição delicada dentro da zona do euro, pois atuaram de forma 

mais indisciplinada nos gastos públicos e endividaram-se excessivamente.  

 

Das afirmações acima, estão corretas: 

a) Todas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) II, III, IV e V, apenas. 

d) I, II, III, V e VI, apenas. 

e) I, III, IV e VI, apenas. 

  

3 – (UEPB) Assinale com V as proposições Verdadeiras e com F as Falsas, em relação à União 

Europeia. 

1. ( ) Este bloco econômico que passou a existir em 1992, e hoje conta com 25 países, teve sua 

origem com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, da qual faziam parte, 

inicialmente, 6 países. 

2. ( ) Após a ratificação de uma constituição para a União Europeia, o Euro se tornou a moeda 

oficial de todo o bloco econômico. 
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3. ( ) A recusa da Turquia em ingressar na União Europeia frustra a pretensão deste bloco em se 

aproximar do Oriente Médio e ter uma maior representação de muçulmanos em sua população. 

4. ( ) O veto do ingresso dos países do Leste Europeu à União Europeia deve-se ao fato de tais 

nações terem sido repúblicas socialistas. 

 

A sequência correta das assertivas é: 

a) F V V V 

b) V V V V 

c) F F F F 

d) V F F F 

e) F F V V 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
  
          


