Tarefas 09 e 10 – Professor Cléber
FRENTE B
01. A economia mundial transformou-se dramaticamente na última década, como
desregulamentação e da abertura das economias nacionais para as empresas estrangeiras,
crescente participação dos agentes econômicos nacionais nos mercados globais.
contemporânea é caracterizada pela ascensão das tecnologias da informação e pelo aumento
e da liquidez de capitais.

resultado da
bem como da
A economia
da mobilidade

(Adaptado de SASSEN, Saskia. The Global Cities. 1991.)

Avalie as competências da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Fundo Monetário Internacional
(FMI) como instâncias de regulação da economia globalizada;
02. A respeito da regulação e das agências de regulação da economia mundial, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01. No âmbito do acordo estabelecido na Conferência de Bretton Woods, o dólar americano acabou
tornando-se uma moeda internacionalizada e de uso corrente nas transações econômicas
internacionais devido à criação do chamado padrão-ouro, pelo qual uma determinada quantia em
dólares equivalia a uma certa quantidade de ouro.
02. Dívidas externas correspondem ao montante do capital de um determinado país investido no exterior,
contabilizadas, do ponto de vista do mercado financeiro, como fuga de capitais.
04. O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), ou Banco Mundial, eventualmente
destina linhas de crédito a grandes corporações, desde que possam comprovar a capacidade de
execução dos projetos aprovados e recebam o aval dos governos locais, de modo a garantir o
pagamento dos empréstimos concedidos.
08. Dentre os maiores desafios da Organização Mundial do Comércio (OMC), em relação às trocas
comerciais realizadas entre países participantes, está o combate às práticas de caráter protecionista,
como as barreiras alfandegárias impostas à importação de produtos agrícolas para proteger a
agricultura local.
16. Os empréstimos realizados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) aos países em dificuldades
financeiras preveem acordos com estabelecimentos de metas a serem atingidas, baseadas nas
propostas descritas no que se conhece por “cartilha” do FMI.
03.
TEXTO I
Dezenas de milhares de pessoas compareceram à maior manifestação anti-troika (Comissão Europeia,
Banco Central Europeu e FMI) em Atenas contra a austeridade e os cortes de gastos públicos aprovados neste
domingo no parlamento grego.
(Disponível em:<www.cartamaior.com.br>. Acesso em: 8 nov. 2013.)

TEXTO II
As políticas de austeridade transferem o ônus econômico para as classes trabalhadoras. Para diminuir os
prejuízos do capital financeiro, socializam as perdas entre as classes trabalhadoras. O capitalismo não foi capaz
de integrar os trabalhadores e ao mesmo tempo protegê-los.
Entrevista com Ruy Braga. Revista IHU online. Disponível em:<www.ihu.unisinos.br>.
Acesso em: 8 nov. 2013 (adaptado).

Diante dos fatos e da análise apresentados, a política econômica e a demanda popular correlacionada
encontram-se, respectivamente, em
a) controle da dívida interna e implementação das regras patronais.
b) afrouxamento da economia de mercado e superação da lógica individualista.
c) aplicação de plano desenvolvimentista e afirmação das conquistas neoliberais.
d) defesa dos interesses corporativos do capital e manutenção de direitos sociais.
e) mudança na estrutura do sistema produtivo e democratização do acesso ao trabalho.

Geografia – Avaliação Produtiva

04. Em julho de 1944 ocorreu a Conferência de Bretton Woods, no Mount Washington Hotel, em New
Hampshire, nos EUA. Nela participaram 730 delegados de 44 nações que deliberaram sobre:
a) a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU;
b) a criação da Organização Mundial de Comércio, a OMC;
c) a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN;
d) a confirmação do padrão ouro como referência para o Sistema Monetário Internacional;
e) a criação do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o (BIRD), e o Fundo
Monetário Internacional, o (FMI).
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 OMC, que posteriormente substituiu o GATT.
e) o COMECOM, criado para auxiliar o desenvolvimento dos países que adotavam a economia socialista.
06.

Com base na análise da ilustração, aliada aos conhecimentos referentes ao comércio mundial, marque V
nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
(
)
A teoria contrária ao protecionismo é o livre comércio.
(
)
O papel da Organização Mundial do Comércio (OMC) é de promover a liberação dos atos
protecionistas praticados pelos países desenvolvidos.
(
)
A criação de altas tarifas e de normas técnicas de qualidade para produtos estrangeiros são
medidas protecionistas.
(
)
Em consequência do protecionismo, a indústria e a agricultura, em âmbito nacional, são
protegidas.
(
)
O Brasil, como qualquer país em desenvolvimento, em nenhum momento de sua trajetória
político-econômica adotou barreiras em relação a produtos importados.
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