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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES CAPÍTULO 1 - PARTE III
Para a realizar a feitura destes exercícios, consulte seu caderno e as páginas 12 a 35 do seu livro didático.
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1. G20 é um fórum que reúne os 20 países mais industrializados do planeta (19 + UE). As nações são representadas nos
encontros periódicos pelos ministros das finanças, chefes dos bancos centrais e chefes de Estados.
Agora, responda:
a) Quais os países da União Europeia que fazem suas próprias representações na cúpula do G20?
b) Entre todos os debates econômicos do G20, apresente e explique um fator comercial que provoca um dos maiores
conflitos entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento.
2. Conselho de segurança da ONU – embora outros conselhos possam deliberar sobre questões de segurança, este é o
único que toma as decisões que os países membros são obrigados a cumprir. Ele foi criado para manter a paz e a
segurança internacionais, além de examinar qualquer situação que possa provocar atritos entre países e recomendar
soluções ou condições para a solução, como por exemplo, intervenções.
Explique detalhadamente a estrutura deste conselho. Quais são as principais regras de funcionamento para a
participação e votação dos membros. O que é o poder de veto, exemplifique.
3. Quais são as duas principais propostas de mudanças de regras no Conselho de segurança da ONU, feitas por membros
da ONU?
4. (p.27) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
a) Apresente as três categorias de análise feitas pela ONU para determinar a classificação socioeconômica de um país.
b) Esta classificação é indicada por qual pontuação mínima e máxima? Relate os níveis desta classificação. Em 2013, o
Brasil apresentava qual classificação?
5. Blocos econômicos são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. Adotam redução ou
isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para problemas comerciais.
Em tese, o comércio entre os países constituintes de um bloco econômico aumenta e gera crescimento econômico para
os países.
a) Faça uma crítica das leis de um bloco econômico, comparando-o com as regras Neoliberais. Exemplifique.
b) O que é uma União Aduaneira?
6. Os países emergentes – também chamados de economias emergentes – são aqueles classificados como países em
desenvolvimento e que, no entanto, apresentam um melhor desenvolvimento econômico e social em comparação com
as nações mais pobres do planeta. Responda:
a) Apresente dois motivos econômicos que justifique a não presença boliviana no grupo dos países emergentes.
b) Quem são e como surgiram os Tigres Asiáticos de primeira geração?

7. O Fórum Social Mundial é uma iniciativa da sociedade civil organizada, nascida em Porto Alegre, em 2001, que
promove o encontro democrático, plural e de resistência com o objetivo de incentivar debates, aprofundamento da
reflexão coletiva, troca de experiências e a constituição de coalizões e de redes entre os movimentos da sociedade civil
organizada e organizações comunitárias.
Responda:
a) Para quê foi criado o FSM?
b) Quais os três principais diretrizes do FSM?
Fazer a questão 6 da p. 32 do seu livro didático.
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