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Organizações Mundiais e América: 
organizações internacionais regionais. 
Percursos – 25 e 26 

8º ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Semana 33 – Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler os percursos 25 e 

26. Todas as questões servirão para orientar os seus estudos.  
Um abraço.  

Prof. Ricardo Chaves 
01. Leia o texto a seguir. 
 

“Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos: 
a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, 
trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, 
na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim 
como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito 
às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidos, 
e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. 

(…) Em vista disso, nossos respectivos Governos, por intermédio de representantes reunidos na 
cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida 
forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma 
organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas.” 

 

Preâmbulo da Carta da ONU. Disponível em: http://nacoesunidas.org/carta. Acesso em: 06 nov. 2020. 
 

A partir do exposto, explique o contexto histórico de formação da Organização das Nações Unidas e 
indique o seu principal objetivo. 

 
02. As organizações internacionais podem ser classificadas de diversas maneiras. É possível dividi-las, 

segundo suas finalidades, em gerais e específicas. As primeiras apresentam funções normalmente 
políticas, como é o caso da Organização das Nações unidas (ONU). As organizações específicas podem 
apresentar objetivos diversos, por exemplo: econômicos, como o Fundo Monetário Internacional, ou 
sociais, como a Organização Internacional do Trabalho. Podem ser divididas, também, segundo seu 
alcance territorial, em universais, como é o caso da ONU, ou regionais, como a Organização dos 
Estados Americanos (OEA). Ainda de acordo com seus objetivos, elas podem ser divididas em 
organizações internacionais de cooperação, caso da Organização Mundial do Comércio (OMC), ou 
organizações de integração regional, como a Comunidade Andina e o Mercosul.  

 

Adaptado de Eduardo Felipe P. Matias, A humanidade e suas fronteiras:  
do Estado soberano à sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p.260. 

 

Na estrutura organizacional da ONU, há o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros, 
sendo 5 com assento permanente com direito a veto: EUA, Rússia, França, Reino Unido e China. Qual 
é a razão de serem esses países os membros permanentes? 

 
03. Um importante marco na história do estado de Goiás se deu no ano de 2001, quando a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) - instituição que desenvolve atividades 
para a proteção e conservação do patrimônio natural e cultural - finalmente declarou, como Patrimônio da 
Humanidade, o Centro Histórico da Cidade de Goiás, também conhecida como “Goiás Velho”. 
 

Com base no exposto, apresente em qual categoria de patrimônio a cidade se encontra. 
 
04. O advento do Mercosul ampliou bastante as relações comerciais e financeiras do Brasil com seus 

vizinhos do sul e sudoeste. Até os anos 1980, esses países sul-americanos não eram parceiros 
comerciais importantes, principalmente em relação a investimentos, porém, nos anos 1990, passou a 
figurar notadamente a Argentina entre os mais importantes para o comércio exterior brasileiro. Um 
crescente número de empresas do Brasil já abriu filiais na Argentina (e vice-versa), e muitas indústrias 
estrangeiras se instalaram em um desses países a fim de produzir para todo o mercado consumidor 
do Mercosul”. 

Fonte: VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.333. 
 

Com base no exposto, cite os países-membros do Mercosul e explique as razões que dificultam sua 
maior integração. 


