GLOBALIZAÇÃO E ORGANISMOS INTERNACIONAIS – CAP. 1
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9º ANO – GEO. – PROF. LUIZ GUSTAVO

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES CAPÍTULO 1 - PARTE III
Observação: NÃO é obrigatória a impressão deste material.

ATENÇÃO: o professor dará visto nesta tarefa na segunda aula da semana da semana de 14/05 a 18/05/2018.

1. O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento é uma instituição financeira internacional. Com
base nos estudos feitos em sala, faça o que se pede:
a) Indique o ano e a convenção em que este banco foi idealizado e constituído.
b) Apresente três funções financeiras que este bando exerce.
2. Fundo Monetário Internacional – FMI. Ao fazerem empréstimos neste fundo, os países precisão aplicar políticas
de austeridade para garantir o pagamento da dívida.
a) Esclareça três políticas de austeridade que o FMI impõe aos seus países devedores.
b) Qual é a relação dessas políticas com o sistema neoliberal?
3. Organização Mundial do Comércio é uma organização criada com o objetivo de supervisionar e liberalizar o
comércio internacional.
a) Qual é a função do departamento de soluções de controvérsias da OMC?
b) O que é o protecionismo? Apresente e explique quatro medidas protecionista que, teoricamente, a OMC deve
coibir.
4. Explique as diferenças sistêmicas entre a OCDE e a OCEE.
5. O que é o protecionismo agrícola? Qual relação existente entre esse protecionismo com o Grupo dos 20 países
mais industrializados do mundo?

6. Explique a relação comercial entre colônia e colonizador por meio de entrepostos nos territórios asiáticos.
7. Quais foram as mudanças nas relações entre colonizadores colônias asiáticas, com a chegada da 1ª Revolução
Industrial?
8. Como o fim da 2ª Guerra Mundial interferiu, indiretamente, nas descolonizações asiáticas?

9. Podemos dizer que uma ex-colônia asiática ficou totalmente independente pós processos de descolonização do
século XX?
10. Observe o mapa climático da Ásia a seguir.

Agora, relacione os tipos climáticos com os seguintes tipos de vegetação:

