Preparados para participar de
uma disputa?
- Divididos em equipes vocês
participarão de uma disputa
sobre conhecimentos da
União Europeia.
- Como subsídio vocês poderão
usar as anotações realizadas
previamente.xz\z
- Serão 5 questões. Boa sorte!

Questionamento 01
Analise o mapa e responda: ele corresponde a
constituição atual dos países-membros?

Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: h
 ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Union_enlargement.gif. Acesso
em: 13 abr. 2019.

R -___________________________

Questionamento 02
Uma das características mais marcantes da União
Europeia foi a criação de vários acordos e tratados que
levaram a consolidação do bloco desde sua constituição
inicial na década de 1950. No decorrer da história eles
regularam o funcionamento do bloco e definiram os
objetivos a serem alcançados pelos Estados-Membros.
Dentre esses tratados, há oito que são considerados
como principais. Elenque ao menos 4 deles.

R- ________________________________________
R- ________________________________________
R- ________________________________________
R- ________________________________________

Questionamento 03
Como forma de assegurar o pleno funcionamento da
União Europeia foi necessário no decorrer da história a
criação de inúmeras instituições. Elas foram criadas com
o objetivos específicos para as áreas financeira, de
legislação e de políticas. Cite ao menos 4 delas e sua
função específica.
R- __________________________________________
R- __________________________________________
R- __________________________________________
R- __________________________________________

Questionamento 04
Por meio da leitura da imagem a seguir vocês poderão se
inteirar um pouco mais sobre a área formada pelos
países da União Europeia que fazem parte do acordo que
regula a livre circulação de pessoas entre 26
Estados-Membros. Inclusive, caso você viaje para a
Europa, poderá se beneficiar dessa conquista que é
considerada uma das maiores da União Europeia. Como
é denominado este acordo ou tratado?

Fonte: Parlamento Europeu. Disponível em:
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/security/20180216STO98008/schengen-o-alargamento-da-zona-europeia-de-li
vre-circulacao. Acesso em: 13 abr. 2019.

R- ___________________________________

Questionamento 05
A situação apresentada abaixo relata uma conjuntura
enfrentada pela União Europeia, e não só pelo Reino
Unido, que tem recebido muito destaque pela mídia
pelo mundo inteiro. Qual o nome e o significado dado a
esse acontecimento?

Fonte: BBC Brasil. Disponível em: h
 ttps://www.bbc.com/portuguese/internacional-46335938. Acesso em: 13 abr. 2019.

R- ___________________________________

