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Olá, pessoal! 
Estou sentindo muita falta de vocês. 
Abraços 
Marina 

 

Vocês estão com o mapa mental e um exercício sobre o capítulo 5: A Organização das 
Nações Unidas. Quando voltarmos a normalidade o capítulo será avaliado, conforme 
combinado. 
Passaremos para o capítulo 6, no mesmo esquema praticado em sala de aula. Quanto às 
dúvidas vão grifando e solucionaremos tudo depois. 

 
Novas alianças no mundo contemporâneo. Exercício I 
 
Leia o texto do livro das páginas 106 a 111 e resolva as questões propostas: 
 

1. Por que após a Guerra Fria a necessidade da formação de alianças entre países se tornou tão 
importante? Quais foram os grupos criados nesse contexto e o que eles estabeleceram como meta? 
 

2. a. Sobre o Grupo dos Sete (G7), explique 
 

 √ o processo de criação do G7 destacando pontos importantes como: relação entre questão 
econômica e criação do grupo; adesão dos países participantes. 
 
√ a sua logística atual de funcionamento e a razão do sucesso na diversificação de temas discutidos. 
 
  √ as causas das alterações no grupo de G7 para G8 e, posteriormente, de novo para G7. 
 
b. Identifique no texto e transcreva dele, as principais críticas feitas a esse grupo destacando a 
principal delas. 
 
c. Resolva as questões de número 2 e 3 da página 109. 

 

3. Sobre o Grupo dos Vinte (G20), resolva as questões: 

 

 

 



 
 

 

 

a. Analise o mapa da página 110 e enumere os países que integram o G20. A seguir, apresente 

uma conclusão sobre o nível de desenvolvimento econômico desses países. 

 

b. Resolva a questão de número 4 da página 111. 

 

c. Qual é o principal objetivo do G 20 e como funciona o grupo? 

 

d. Aponte as críticas feitas ao grupo. 

e. Resolva a questão invertida da página 111.  

 

Reuniões de Cúpula 

Desde 2008, representantes dos países-membros encontram-se anualmente¹ para a 

Reunião de Cúpula do G20. Geralmente, os próprios chefes de Estado (presidentes e 

primeiros-ministros) comparecem às reuniões, mas é comum a presença apenas dos 

presidentes dos Bancos Centrais ou do Tesouro de cada país. 

Em 2019, a 14ª Reunião de Cúpula do G20 aconteceu nos dias 28 e 29 de junho, em 

Osaka, no Japão. As principais pautas foram a liberdade econômica e o protecionismo 

econômico aplicado por Estados Unidos e China nos últimos anos, a preocupação 

com questões relativas ao clima e o Acordo de Paris, além dos conflitos entre alguns 

países, como Estados Unidos e Irã. 

Em 2020, a 15ª Reunião de Cúpula do G20 será em Riad, na Arábia Saudita, nos dias 

21 e 22 de novembro. As próximas serão na Itália (2021), Índia (2022) e Brasil (2023). 
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