
 
1. CONTEÚDOS  

 Capítulo 2 mais o material do caderno referente a este capítulo 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

 BRICS e sua formação  

 Características comuns aos países do BRICS 

 G7 : origens e objetivos  

 G20 : origens e objetivos  

 ONU: formação e principais  objetivos   

 Conselho de Segurança da ONU  

 Agências especializadas da ONU 

 União Europeia e suas prerrogativas  

 Etapas de integração de um bloco econômico  

 Brexit: significado e previsões de sua concretização.  

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 
o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser feita e trazida na AULA DE REC para que o professor 
posa tirar as dúvidas. No final da aula ela será entregue para o professor; 
 
- A lista de exercícios não poderá ser entregue depois da aula de REC; 
 
- SE NÃO aconter a aula de REC os alunos entregarão a lista no dia da prova para o aplicador; 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
- O xerox não realizará cópias de projetos de REC no dia da aula. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 
 
 
 
 
 

Objetivo:   Identificar os países que compõe a mais famosa união das economias emergentes do 
mundo, especificando suas características comuns destacadas; reconhecer e destacar o papel de duas 
organizações de grande dimensão geopolítica: G20 e G7; explicar o papel do FMI no mundo e suas 
consequências negativas; destacar o papel da ONU, suas atribuições e algumas de suas agências 
especializadas; e explicitar o papel do bloco econômico de maior integração no mundo: a União 
Europeia e suas questões mais atuais (BREXIT).  
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1) “A ideia dos BRICS foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neil, em estudo de 2001, 

intitulado “Building Better Global Economic BRICs”. Fixou-se como categoria da análise nos meios econômico-

financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento, 

propriamente dito, o BRICS.  

a) Explique qual o significado do acrônimo BRICS. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

b) Cite três características que esses países têm em comum. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

c) Segundo previsões do economista Jim O´Neil o que ocorrerá com esses países até 2050? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Sobre o G7, construa um texto seguindo o roteiro abaixo:  

 O que é e quando foi criado? 
 Qual seu principal objetivo? 
 Quais os países membros? 
 Quais os assuntos debatidos atualmente? 
 Por que o G7 em 1998 foi transformado em G8? 
 Por que a Rússia foi expulsa do grupo em 2014? 
 Por que há protestos e manifestações sempre que o G7 se reúne? 
 Comente o protesto que acarretou a morte de manifestantes.  

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO DE GEOGRAFIA  – 1° TRIMESTRE 
Prof. Mônica Realino            8º Ano  

 

 



3) Sobre o G7, construa um texto seguindo o roteiro abaixo:  

 O que é e quando foi criado? 
 Quais são seus membros e qual nível de desenvolvimento socioeconômico apresentam? 
 Quais objetivos dessa organização? 
 Qual a porcentagem do PIB esses países representam em relação ao PIB mundial? 
 Quando e onde ocorreu a primeira reunião deste grupo? 
 Quais os assuntos discutidos na reunião do G20? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4) 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, o FMI e o Banco Mundial. 

a) Explique para que servem essas instituições internacionais.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

b) Comente por que o FMI, apesar de aparentemente ajudar um país financeiramente, traz alguns prejuízos às 

populações dos países que contraem dívidas.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

5) “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.” 

Preâmbulo da Carta da ONU. Disponível em: http://nacoesunidas.org/carta. Acesso em: 19 jun. 2015. 

a) Sobre a ONU, comente quando foi criada, qual seu principal objetivo e por que essa instituição caiu em descrédito 

em alguns momentos da história atual.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

b) Cite algumas agências especializadas da ONU.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6) Sobre o Conselho de Segurança da ONU, responda:  

a) Explique o que é o Conselho de Segurança do ONU, como ele 

é composto e quais são seus membros permanentes. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

b) Comente qual a crítica é feita pela charge sobre a pretensão do Brasil de ingressar no Conselho de Segurança como 

membro permanente.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7) Associe o tipo de organização econômica às suas principais características. 

(A) Zona de livre-comércio 

(B) União aduaneira 

(C) Mercado comum 

(D) Zona de Preferência Tarifária  

(     ) Livre circulação de mercadorias, serviços, mão de obra e capitais e uniformização das políticas econômicas e 

monetárias. 

(     ) As tarifas das mercadorias são mais baixas entre os países membros do que as aplicadas aos demais países.  
 

(     ) Livre circulação de mercadorias e investimentos, eliminação gradual das taxas de importação e tarifas 

alfandegárias entre os países membros.  

(     ) Livre-comércio de mercadorias, adoção de uma tarifa externa e política comercial comum aos países-membros. 

 

 

 



8) A União Europeia é formada por 27 países que foram aderindo aos poucos aos países fundadores: Alemanha, 

Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Essa organização tem por objetivo propiciar a cooperação econômica e 

política dos seus membros.  

Ela é considerada o processo mais adiantado de formação e consolidação de um megabloco econômico regional.  

a) Cite em qual estágio de integração esse bloco econômico se encontra.  

________________________________________________________________________________________________ 

b) A admissão na União Europeia envolve numerosos passos e critérios políticos, econômicos e monetários. Cite três 

critérios necessários para que um país possa ser admitido como membro da União Europeia.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

c) Cite três países candidatos a ingressar na União Europeia.  

________________________________________________________________________________________________ 

d) Cite dois países considerados centrais dentro desse bloco. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
9) No dia 23 de junho de 2016, foi realizado um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, 
cujo resultado foi favorável à saída da União. 
Assinale a alternativa que indica uma das consequências dessa votação. 
a)  A anulação do referendo pela Suprema Corte europeia, por causa de suas supostas irregularidades. 
b)  A formação de um novo governo trabalhista em substituição ao anterior, liderado por Jeremy Corbyn. 
c)  A renúncia do primeiro-ministro David Cameron e a composição de um novo gabinete conservador, encabeçado por 
Theresa May. 
d)  A declaração de independência da Irlanda do Norte, favorável à permanência na União Europeia. 
e)  A dissolução da União Europeia e do Mercado Comum Europeu, por causa da saída de um de seus sócios 
fundadores. 
 

10) A charge faz referência sobre a saída do Reino Unido 

da União Europeia. Comente os principais motivos que 

levaram a essa decisão e qual a previsão para que essa 

retirada se concretize.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

BONS ESTUDOS! 


