Tarefas 06, 07 e 08 – Professor Cléber
LISTA CICLO II – FRENTE B – 1º ANO
01. O Conselho de Segurança é um dos seis principais órgãos da ONU. É composto por cinco membros
permanentes e 10 países não permanentes. Sobre as atribuições desta entidade, analise as afirmações a
seguir.
I.

O Conselho de Segurança da ONU pode investigar qualquer questão que possa vir a se transformar em
um conflito internacional.
II. Em determinadas situações, o Conselho de Segurança poderá recomendar à Assembleia Geral da ONU
a eleição de um novo Secretário-Geral.
III. O Conselho de Segurança não poderá, em nenhuma hipótese, solicitar aos países da ONU que
apliquem sanções econômicas a outros países para deter alguma agressão.
É INCORRETO o que se afirma somente em
a) I e II.
b) II.
c) III.
d) II e III.

02. Os mecanismos de segurança da ONU foram elaborados objetivando tratar de conflitos entre Estados. Hoje
a ação desse organismo internacional se encontra bastante limitada, pois são frequentes os conflitos
intraestatais. Assim sendo, a reforma da ONU tem sido tema central da agenda internacional.
APRESENTE um outro argumento que justifique a necessidade dessa reforma.
03. 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 específi cas 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? Quais poderes são dados aos membros permanentes?
04. A conformação da economia mundial no pós‐guerra foi definida na Conferência de Bretton Woods, realizada
em julho de 1944 nos EUA, na qual 44 países aliados estabeleceram e lançaram um plano com vistas a
garantir a reconstrução e a estabilidade da economia mundial, recém‐abalada pela crise de 1929 e pela 2ª
Guerra Mundial. Pode‐se atribuir à Conferência de Bretton Woods as ações abaixo, EXCETO:
a) Como extensão da Conferência, foram criados o BIRD e o FMI, que deveriam se encarregar de
viabilizar a reconstrução do Bloco Capitalista e traçar novas diretrizes para a economia mundial,
evitando crises e garantindo o seu crescimento.
b) Para complementar as medidas tomadas na Conferência de Bretton Woods, foi constituído em 1947 o
GATT (Acordo Geral de Tarefas e Comércio), que tinha como objetivo estimular o comércio em nível
mundial e combater práticas protecionistas.
c) Foram feitos vários acordos bilaterais de ajuda econômica, fora do contexto da Europa, entre 1947 e
1950 (ex: Japão). Consolidou‐se assim, no Bloco Ocidental, a hegemonia norte‐americana e do dólar
como moeda forte no pós‐guerra.
d) Para garantir o sucesso da Doutrina Truman, os EUA elaboraram em 1947 o chamado “Big Stick”, que
visava a reconstruir os países sob sua hegemonia na Europa.

Geografia – Avaliação Produtiva

05. A Conferência de Bretton Woods, realizada em 1944, nos Estados Unidos, definiu uma nova ordem
econômica entre os países capitalistas, com o objetivo de ampliar a integração da economia mundial. Para
efetivação dessa nova ordem econômica foram criadas as seguintes instituições, exceto:
a) o Banco Mundial, para prover recursos correspondentes à geração de infra-estrutura em vários países.
b) o FMI, com o objetivo de estimular o comércio internacional.
c) o GATT, com o objetivo de regulamentar o comércio mundial.
d) o COMECOM, criado para auxiliar o desenvolvimento dos países que adotavam a economia socialista.
06. Com base nos conhecimentos sobre a geopolítica e a economia mundial, no período pós-Segunda Guerra
Mundial, pode-se afirmar:
a) A Guerra Fria se consolidou a partir do lançamento das bases da Doutrina Truman.
b) O objetivo geopolítico da Doutrina Truman era a consolidação do capitalismo na Europa Oriental.
c) A substituição do ouro pelo dólar, como novo padrão monetário, em 1960, tornou a economia norteamericana inquestionavelmente hegemônica até os dias atuais.
d) A ONU (Organização das Nações Unidas) foi responsável pela inserção de todos os países
subdesenvolvidos no comércio internacional, desde o pós-guerra.
e) A criação do Banco Mundial e do FMI (Fundo Monetário Internacional), ambos com sede na Inglaterra,
possibilitou a recuperação econômica da Europa Ocidental e a industrialização dos países periféricos da
América Latina e da Oceania.
07.

Churchill, Roosevelt e Stalin durante a conferência de Yalta.
Caracterize o contexto e cite os objetivos das conferências de Yalta e Potsdam.
08. "De Estetino, no (mar) Báltico, até Trieste, no (mar) Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o
continente. Atrás dessa linha, estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental.
Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia; todas essas cidades famosas e
suas populações estão no que chamo de esfera soviética, e todas estão sujeitas, de uma forma ou de
outra, não somente à influência soviética mas também a um forte, e em certos casos, crescente controle
de Moscou."
Winston Churchill – (05/03/1946)

Durante o período denominado Guerra Fria, o continente europeu foi dividido em duas grandes regiões,
através do que se convencionou chamar cortina de ferro. Esclareça esse termo.
09. No dia 12 de março de 1947, o presidente norte-americano Harry Truman, num discurso no Congresso,
afirmou que os Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às
tentativas de dominação. As ideias contidas nesse discurso ficariam conhecidas como a Doutrina Truman.
Caracterize essas ideias, indicando as ações norte-americanas baseadas nessa forma de pensamento.

2

