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 GEOGRAFIA 

SEMANA 5: 05/04 a 09/04 
 

NOME: Nº.: SÉRIE: 9ºANO 

PROFESSOR (A): CLAUDETE STEVANINI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 09/04/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Corporações e organismos internacionais 

HABILIDADE (S): (EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 
econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LIVRO DIDÁTICO ANEXADO, LEITURA E INTERPRETAÇÃO, CADERNO, CANETA, CELULAR OU 

COMPUTADOR COM ACESSO A INTERNET. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, ACESSAR SITES DE BUSCA PARA REALIZAR A PESQUISA 

PROPOSTA. COPIE A PESQUISA NO CADERNO. NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO. 
Horário de atendimento: Terça, Quarta e Quinta das 07h50min às 12h20min. 

 

Mundo atual 
 

Com o fim da Guerra Fria e do mundo bipolar, uma Nova Ordem Mundial teve início. Dois conceitos 

são muito usados para explicar o complexo mundo atual: o realismo e o multilateralismo. Muitas 

vezes eles são vistos como antagônicos e contraditórios, mas, na verdade, são complementares. 

O realismo se manifesta de forma bastante clara quando os países impõem sua vontade por meio 

da força militar. Por isso, alguns autores afirmam que vivemos em um mundo unipolar, dado o 

grande poderio militar dos Estados Unidos, uma superpotência capaz de influenciar os demais. Mas 

eles também apontam novos países ativos no debate das questões mundiais. Mesmo sem ameaçar 

o poderio militar estadunidense, tornam o mundo multidimensional, ou seja, composto de 

diferentes pontos de vista, ainda que o dos Estados Unidos tenha certa predominância. 

O multilateralismo se expressa na busca do diálogo entre países, empresas e movimentos sociais 

para solucionar problemas. Seus críticos dizem que esse método é demorado e pouco eficaz. Seus 

defensores argumentam que é mais democrático e permite aumentar a colaboração entre os países. 

Nos últimos anos, alguns países se juntaram em ações multilaterais para tentar aumentar sua 

influência no mundo, o que fortalece as organizações internacionais. 

 

 
O sistema internacional 
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Integram o sistema internacional países e organizações internacionais. Também estão presentes as 

organizações não governamentais e os movimentos sociais, além das empresas transnacionais, que 

buscam influenciar as leis dos países e as organizações internacionais. Vamos conhecer mais esse 

conjunto de atores globais. 

Organizações internacionais 
 

Os objetivos das organizações internacionais são discutir problemas que afetam os países e buscar 

soluções para eles. Cada organização, por meio de seus países-membros, define um conjunto de 

normas que deve ser seguido por todos. Após ingressar, aquele que não seguir as regras 

estabelecidas pode ser punido. As despesas são cobertas por meio de contribuição dos países. 

 

 
Faça uma pesquisa sobre a fundação (data) e a atuação (para quê foi criado) das seguintes 

organizações: 

Ex: Organização Mundial do Comércio (OMC): Surgiu em 1995, sede em Genebra/Suíça. 
 

Atuação: Discutir mecanismos de facilitação do comércio entre os países. Também é foro de 

discussão de divergências comerciais entre países-membros. 

 

 
Organização das Nações Unidas (ONU) 

Assembleia Geral da ONU 

Conselho de Segurança da ONU 

Corte Internacional de Justiça 

Conselho Econômico e Social da ONU 

Fundo Monetário Internacional (FMI) 

Banco Mundial 

 
 
 
 

 
Vocabulário: 

 

Antagônico Diz-se que duas coisas são antagônicas quando têm significados ou objetivos opostos. 

Contraditório Dois conceitos são contraditórios quando representam ideias que se opõem. 


