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NOME: Nº.: SÉRIE: 8ºANO
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ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 16/04/2021
OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem
econômica mundial – Blocos Econômicos e outras organizações.

HABILIDADE (S): (EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de
integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina,
Aladi, entre outros).

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LIVRO DIDÁTICO ANEXADO, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, LEITURA E
INTERPRETAÇÃO DE MAPAS E TABELAS, CADERNO E CANETA.
FONTE: LIVRO: POR DENTRO DA GEOGRAFIA, ED. SARAIVA.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, LER E INTERPRETAR O MAPA E A TABELA, RESPONDER ÀS
QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO. NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO.
Horário de atendimento: Seg. a Sex das 14h40min às 18h20min.

Blocos econômicos e outras organizações

A fim de se fortalecerem e defenderem seus interesses no cenário internacional, alguns países se
unem formando um conjunto que pode ter caráter exclusivamente econômico ou objetivos políticos e
sociais diversos. Esses conjuntos, de grande importância para a compreensão do mundo atual, são
conhecidos, em geral, como blocos econômicos. Há também organizações e associações
internacionais que reúnem um grupo de países.

Os blocos econômicos estão presentes em todos os continentes e, geralmente, têm caráter regional,
reunindo países vizinhos que apresentam algumas características econômicas, culturais e políticas
em comum e buscam estreitar seus laços. Esses blocos possuem papel central na integração dos
países.

Os blocos econômicos possuem diferentes formas de integração entre seus países-membros. Essas
formas variam de simples acordos comerciais envolvendo o estabelecimento de tarifas comuns para
determinadas mercadorias comercializadas até a adoção de uma moeda única e a livre circulação
de mercadorias e de pessoas entre os Estados pertencentes ao bloco, como ocorre na União
Européia.
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São muitas as vantagens decorrentes da formação dos blocos econômicos, tais como estreitamento
de relações comerciais vantajosas para os países-membros, possibilidade de crescimento
econômico dos países, maior mobilidade de pessoas entre os países do bloco e aumento de
oportunidades de investimentos e de circulação de mercadorias.

É preciso lembrar que os blocos podem mudar sua forma de integração ao longo do tempo. Desse
modo, uma simples Zona de Preferência Tarifária, por exemplo, pode se tornar uma União
Económica e Monetária. Além disso, novos membros podem entrar ou sair de um bloco. Vale
ressaltar também que um mesmo país

pode fazer parte de distintos blocos econômicos ou organizações que visam à cooperação regional,
dependendo dos seus interesses.

Cooperação regional

A configuração desses organismos regionais em 2017.

A regionalização diz respeito à divisão do espaço geográfico segundo determinados critérios e pode
ser aplicada aos blocos e/ou organizações regionais, que agrupam países geograficamente
próximos e com características e/ou interesses comuns. O espaço mundial pode ser regionalizado
de acordo com esses blocos. Esse tipo de regionalização é fruto da estratégia dos Estados para se
fortalecerem em um mundo marcado pela competitividade econômica, mas a economia não é o
único objeto de seus interesses. A busca conjunta de estratégias de desenvolvimento, entre outros
objetivos, também pode promover a formação desses conjuntos regionais. De qualquer maneira,
destaca-se a ideia de cooperação, de ajuda mútua, de solidariedade e de atuação conjunta.





Continuação da fig. 2.



Veja na tabela abaixo as possíveis formas de integração regional

1. Analise a tabela e responda.

Considerando a forma de integração regional entre seus países-membros, compare a Nafta e a União
Européia.

R:

2.Observe o mapa da figura 2 e responda.

a. Quais são os blocos econômicos ou organizações de cooperação regional na África?

R:

b. O Brasil é integrante de quais blocos econômicos ou organizações de cooperação regional?

R:

c. Quais são os blocos econômicos ou organizações de cooperação regional no continente
americano?

R:


