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Principais Organizações internacionais

As organizações internacionais da 
atualidade  tiveram  o  seu  surgimento,  em 
sua maioria, na segunda metade do século 
XX. No entanto, foi com a globalização e o 
fim  da  Guerra  Fria  que  elas  se 
consolidaram como importantes atores no 
cenário  internacional,  passando  por  um 
relativo  período  de  fortalecimento, 
podemos  citar  ONU, OMC, OTAN, FMI, 
BANCO MUNDIAL.
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ONU – A Organização das Nações Unidas é considerada o mais importante 
organismo  internacional  atualmente  existente,  importante  por  reunir 
praticamente  todas  as  nações  do  mundo.  Ela  surgiu  ao  final  da  Segunda 
Guerra  Mundial  (1939-1945)  em  substituição  à  antiga  Liga  das  Nações  e 
objetiva promover a paz e a segurança mundial.
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OMC - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

OMC –  A  Organização  Mundial  do 
Comércio  é  o  organismo  internacional 
responsável por legislar e acompanhar as 
transações  econômicas  e  comerciais 
realizadas  entre  diferentes  países.  Além 
disso, o seu principal objetivo é promover 
a  liberalização  mundial  do  comércio, 
visando  combater  o  chamado 
protecionismo alfandegário, em que uma 
nação  impõe  elevadas  tarifas  para 
produtos estrangeiros  a fim de  favorecer 
a indústria local. 
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Os subsídios agrícolas  se  transformaram  na  eterna  polêmica  nas 
negociações da OMC:  os países em desenvolvimento exigem o direito 
de subsidiar alimentos para lutar contra a fome, e alegam, além disso, 
que  a  Europa  e  os  Estados  Unidos  subsidiam  maciçamente  sua 
agricultura.
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http://www.exame.com.br/topicos/subsidios
http://www.exame.com.br/topicos/omc


FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) é uma organização internacional
 criada em 1944 na Conferência de Bretton Woods (formalmente criada em 27 
de dezembro de 1945 por 29 países-membros e homologado pela ONU em 
abril de 1966) com o objetivo,  inicial, de ajudar na  reconstrução do sistema 
monetário internacional no período pós-Segunda Guerra Mundial.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_de_Bretton_Woods
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial


OTAN –  A  Organização  do  Tratado  do 
Atlântico  Norte  é  um  tratado  ou  pacto 
militar,  que  inicialmente  congregava  os 
principais  países  capitalistas  e  objetivava 
combater o socialismo, que também tinha o 
seu pacto militar, o Pacto de Varsóvia. 

Porém,  desde  o  final  da  Guerra  Fria,  os 
objetivos  dessa  organização  se  alteraram, 
tornando-se  como  um  instrumento  militar 
das  grandes potências  a  fim de  intervir  em 
conflitos  armados  em  qualquer  parte  do 
mundo  para  assegurar  direitos 
internacionais  ou  combater  possíveis 
“ameaças” ao atual sistema internacional.
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E-COMMERCE
E-COMMERCE, ou comércio eletrônico, refere-se às vendas pela internet, mais 
especificamente, as que são realizadas por uma única empresa, seja um 
fabricante ou revendedor, por meio de uma plataforma virtual própria.
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BALANÇA COMERCIAL 
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BALANÇA COMERCIAL 
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NÃO
UTILIZAR
ESSA ÁREA

PRINCIPAIS PRODUTOS DA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA 
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PRINCIPAIS  PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL
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O  governo francês disse  nesta  quinta-feira  (14)  que 
seria  “inaceitável”  que  o  grupo  farmacêutico Sanofi
 desse  prioridade  aos Estados Unidos no  caso  de 
encontrarem  uma  vacina  contra  o coronavírus,  como 
afirmou um funcionário da empresa.

Paul  Hudson  da  SANOFI  declarou  na  quarta-feira 
que,  se  a  empresa  encontrar  uma  vacina  contra  a 
doença,  vai  entregá-la  “primeiro”  aos  Estados  Unidos, 
já  que  esse  país  “compartilha  o  risco”  na  busca  do 
tratamento  por  meio  de  uma  colaboração  com  a 
Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico 
Avançado  (BARDA).

O  governo  dos  Estados  Unidos  terá  “direito  a 
pedidos  maiores”,  afirmou  Hudson,  em  entrevista  à 
agência Bloomberg, alegando que o país “investiu para 
tentar  proteger  sua  população”.  Seus  comentários 
provocaram a indignação do governo francês.
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https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/franca
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/sanofi
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/estados-unidos
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus


NOVAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO SÉCULO XXI
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01-  O  Comércio  Exterior  Brasileiro:  A  economia  básica  do 
Brasil, durante os períodos Colonial e  Imperial, esteve voltada 
para o comércio de exportação. 

Assinale  a  alternativa  que   caracteriza  o espaço geográfico 
brasileiro,  nessa  época.
a)  Havia  intensos  fluxos  rodoviários  e  ferroviários  entre  as 
regiões  brasileiras.
b)  Os  espaços  regionais  achavam-se  integrados  através  de 
intensos  fluxos  rodoviários.
c)  O  transporte  ferroviário  possibilitou  o  desenvolvimento  de 
intenso  mercado  interno.
d)  Os  espaços  regionais  achavam-se  integrados  através  dos 
fluxos  de  transporte  fluvial.
e)  As  regiões  eram  isoladas  e  o  comércio  externo  se  fazia 
através do transporte marítimo. RESP: E
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https://exerciciosweb.com.br/fisica/exercicios-as-propriedades-graficas-espaco-velocidade-e-aceleracao/
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