GLOBALIZAÇÃO E ORGANISMOS
INTERNACIONAIS – CAP. 1 9º ANO – GEOGRAFIA – PROF. LUIZ GUSTAVO
A impressão deste material não é obrigatória.

Gabarito dos exercícios feitos em sala
7. Analise os parágrafos abaixo e julgue-os se estão
corretos ou incorretos.
a) Na Conferência de Bretton Woods, os EUA impuseram
ao mundo a referência ouro-dólar. V
b) As aquisições feitas pelos os empresários
estadunidenses com indústrias europeias provocou o
aumento na quantidade de dólares no mercado
internacional, em especial na Europa. V
c) A corrida armamentista contribuiu para a valorização do
dólar, pois esta prática da Guerra Fria retirou muitos
dólares do mercado internacional. F
d) Em 1971 foi criado o G5, com EUA, França, Alemanha,
Japão e Reino Unido. F
e) Em 1975, Canadá e Itália se juntaram aos integrantes do
G5, formando assim o G7. V
f) A URSS, em 1997, entrou no grupo dos 7 e formaram o
G8. F

Em 2014, a Rússia desrespeitou uma lei internacional básica,
a soberania de um outro país. Ela invadiu e anexou a Crimeia
ao seu território. Crimeia, legalmente faz parte da Ucrânia.
9. Analise os parágrafos abaixo e julgue-os se estão corretos
ou incorretos.
a) Ao adquirir um empréstimo financeiro junto ao FMI, o
país devedor passa a ter sua soberania econômica e política
enfraquecida, pois o órgão credor poderá interferir nas
decisões do país devedor. V
b) O FMI utilizou do seu poder decisório para manipular os
países em desenvolvimento a seguirem o neoliberalismo. V
c) A administração do FMI é feita de forma democrática,
todos os países membros possuem o mesmo poder de voto.
F
d) O Bird é um banco que guarda e executa o dinheiro do
FMI. V

8. Responda:

e) Os projetos econômicos do BIRD possuem objetivos
exclusivamente para reduzir a pobreza no país e no mundo.
F

a) Por que o presidente Nixon pôs fim ao acordo dólarouro criado pelos Estados Unidos na Conferência de
Bretton Woods?

f) O GATT, não tinha o poder de uma organização, ele
apenas representava um conjunto de acordos que
regulavam o comércio internacional. V

Resp.: neste período da Guerra Fria o mercado
internacional estava com muitos dólares, deste modo, esta
mercadoria
(moeda)
estava
desvalorizando-se
gradativamente.

g) Nas décadas de 1970 e 1980, a concorrência comercial
global estava muito acirrada. Europa Ocidental e Estados
Unidos desconsideraram os acordos do GATT e praticaram o
protecionismo enfraquecendo as importações em seus
países. Um dos resultados dessas aplicações foi o
enfraquecimento do GATT. V

Os Estados Unidos começaram a receber muitas
solicitações para fazer a troca dos dólares com o seu ouro,
sendo assim os eles ficaram receosos em perder a maior
parte de seus metais estocados. Esta troca causaria crise
financeira ao país, pois o dólar estava em queda de
valorização.
Neste período a URSS estava aumentando seu estoque de
ouro, os soviéticos encontraram novas jazidas deste metal.
Os EUA poderiam perder a corrida armamentista e
aeroespacial para os “comunistas”.
b) Explique o motivo da expulsão russa, em 2014, do grupo
dos 8.

h) A Rodada de Doha teve início em 1986. Depois de tantas
discussões sobre os itens levantados no país Sul americano,
em 1995, entra em ação a OMC. F
i) A OMC possui um departamento de soluções de
controvérsias. É o local onde os países debatem suas
discórdias comerciais. V
10. Responda:
a) Como o protecionismo pode interferir negativamente nas
exportações dos países em desenvolvimento para os

e) Relacione FMI com implementação do neoliberalismo nos
países subdesenvolvidos.
Resp.: o protecionismo faz com que o país importador tenha
dificuldades em importar produtos externos. Subsídiosf) O FMI exige de seus devedores a aplicação de política de
abusivos, quotas ou normas técnicas abusivas, sãoausteridade. O que é essa política? Qual seu objetivo?
estratégias que os países desenvolvidos fazem para valorizar
g) Justifique o enfraquecimento do GATT no final dos anos
o seu mercado interno.
de 1980. Qual foi a medida tomada para reparar este
10. Questões complementares
enfraquecimento?
desenvolvidos?

a) Em um país em desenvolvimento, podemos encontrarh) Explique o que é protecionismo. Cite quatro medidas
tomadas por um país para fazer esta prática contrária ao
cidade global? Explique.
neoliberalismo.
b) Os tecnopolos existentes no mundo possuem o mesmo
nível produtivo? Explique.
c) Presente as vantagens e desvantagens da valorização do
real frente ao dólar.
d) Quais são as condições econômicas e justificativas para
um país solicitar empréstimo junto ao FMI?

Bons estudos!!
Abração do Profão!!

