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Gabarito 

 

1- Quais são os principais fluxos no mundo globalizado? 

 

Os principais fluxos no mundo globalizado são o fluxo de pessoas, informações, capitais e mercadorias. 

 

2- A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada após a Segunda Guerra Mundial, substituindo a Liga 

das Nações. Preencha a tabela com os seguintes objetivos da ONU. 

 

Econômico Social Geopolítico 

Promover o desenvolvimento 

econômico de todos os países. 
 

 

Defender a igualdade, a 

liberdade e os direitos dos 

indivíduos. 

Manutenção da paz entre os 

países. 

 

3- Marque a alternativa que NÃO corresponde a estrutura da ONU? 

 

a) Assembleia Geral.                                               b) Corte Internacional de Justiça. 

c) Conselho de Segurança.                                      d) Anistia Internacional. 

 

4- A Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma agência da ONU, que tem estado nos jornais devido ao 

combate a Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-COVI-2. Esta agência foi responsável por 

declarar esta doença pandemia mundial, bem como estabelecer protocolos para lidar com este surto e cobrar 

medidas sanitárias dos países. Este protagonismo da OMS deve-se 

 

a) a função desta agência em fornecer o tratamento e prevenção de doenças, como programas de 

vacinação em massa e fornecimento de medicamentos. 

b) ao seu vínculo com a produção de alimentos e ao desenvolvimento agrícola, que tem como consequência a 

erradicação da fome. 

c) ao seu papel de combate a pobreza, injustiças sociais e violações dos direitos humanos. 

d) ao seu objetivo de fornecer empréstimos aos países em desenvolvimento. 

 

5- A pandemia de Covid-19 atingiu outros países além da China, devido ao intenso fluxo de pessoas que 

existe no mundo globalizado. Esta situação remete a qual aspecto negativo da globalização? 

 

Ao aumento da proliferação de doenças, especialmente aquelas transmitidas por vírus. 

 

6- Organismo da ONU criado para erradicar a fome é: 

 

a) FAO.                                    b) UNICEF.                            c) FMI.                           d) UNESCO. 

 

7- Qual é o contexto de surgimento das organizações internacionais? 

 

A ONU foi criada em 1945, após a segunda Guerra Mundial com o objetivo de evitar conflitos 

armados. 



 

8- Para que serve o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)? 

 

O IDH é um conjunto de indicadores sociais e econômicos, que servem para verificar a qualidade de 

vida da população. Esses dados são utilizados pelos governos e outras instituições para que sejam 

realizadas políticas públicas de redução das disparidades socioeconômicas. 

 

9- No mundo, oito pessoas detêm o mesmo patrimônio do que a metade da população mais pobre . Ao 

mesmo tempo, mais de 700 milhões de pessoas vivem com menos de US$ 1,90 por dia. Este fragmento 

refere-se a um exemplo de: 

 

a) concentração de renda.                                          b) grau de desenvolvimento econômico dos países. 

c) IDH.                                                                      d) PIB per capita. 

 

10- Analise o mapa da página 35 e responda: 

 

a) Quais são as regiões de maior concentração de renda e desigualdades sociais? 

 

A concentração de renda é maior nos países do Sul, sobretudo no Brasil e nos países da África 

Meridional (como a África do Sul). Estes países citados estão entre os de maiores desigualdades do 

mundo. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo (dados PNUD/2019) e o segundo em concentração 

de renda (dados da ONU em 2019). 


