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Colégio Pedro II Realengo II 

Geografia – Ensino Fundamental - Turma 902 

Atividade 7 - 1º Trimestre 

  Data: 07.04.2020 - Nome: ________________________________ 

 

1. Leia os textos abaixo e responda. 

 

 

 

Texto 1 – Reportagem - 29.01.2017. 

“Trump ameaça sistema de acordos comerciais multilaterais e 

afirma: As guerras comerciais não são tão más. Porque somos 

mais poderosos que eles” 

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos 

promoveram a integração econômica como uma de suas principais 

ferramentas de política externa. Graças aos acordos comerciais 

multilaterais, a maior potência mundial foi tecendo e ampliando uma 

rede de alianças internacionais que serviu tanto para a expansão de 

suas multinacionais como para o incremento do comércio global. Os 

EUA elaboraram um discurso de defesa dos valores universais como 

arma contra o imperialismo e impulsionaram a criação de organismos 

internacionais como a Organização das Nações Unidas, o Fundo 

Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio 

(OMC)”. 

 

Texto 2 – Texto Itamaraty 

“A Organização Mundial do Comércio (OMC) iniciou suas 

atividades em 1º de janeiro de 1995 e desde então tem atuado 

como a principal instância para administrar o sistema 

multilateral de comércio.  

http://brasil.elpais.com/tag/fmi_fondo_monetario_internacional/a
http://brasil.elpais.com/tag/fmi_fondo_monetario_internacional/a
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A organização tem por objetivo estabelecer um marco institucional 

comum para regular as relações comerciais entre os diversos 

Membros que a compõem, estabelecer um mecanismo de solução 

pacífica das controvérsias comerciais, tendo como base os acordos 

comerciais atualmente em vigor, e criar um ambiente que permita a 

negociação de novos acordos comerciais entre os Membros. 

Atualmente, a OMC conta com 164 Membros, sendo o Brasil um dos 

Membros fundadores. A sede da OMC está localizada em Genebra 

(Suíça). 

As origens da OMC remontam à assinatura do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (GATT), em 1947, mecanismo que foi 

responsável, entre os anos de 1948 a 1994, pela criação e 

gerenciamento das regras do sistema multilateral de comércio. No 

âmbito do GATT, foram realizadas oito rodadas de negociações 

comerciais, que tiveram por objetivo promover a progressiva redução 

de tarifas e outras barreiras ao comércio. A oitava rodada, conhecida 

como Rodada Uruguai, culminou com a criação da OMC e de um 

novo conjunto de acordos multilaterais que formaram o corpo 

normativo da nova Organização. 

A OMC herdou do GATT um conjunto de princípios que fundamentam 

a regulamentação multilateral do comércio, dentre os quais se 

destacam: 

• o da nação-mais-favorecida, segundo o qual um membro da OMC 

deve estender a todos os seus parceiros comerciais qualquer 

concessão, benefício ou privilégio concedido a outro membro; 

• o do tratamento nacional, pelo qual um produto ou serviço 

importado deve receber o mesmo tratamento que o produto ou 

serviço similar quando entra no território do membro importador; 

• o da transparência, por meio do qual os membros devem dar 

publicidade às leis, regulamentos e decisões de aplicação geral 

relacionados a comércio internacional, de modo que possam ser 

amplamente conhecidas por seus destinatários”. 
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Texto 3 - Reportagem (2003) 

“O Brasil entrou, nesta sexta-feira, com um processo duplo na 

OMC (Organização Mundial do Comércio) contra os Estados 

Unidos e a União Européia (UE). 

 

A denúncia é pela política agrícola dos Estados Unidos, que estaria 

prejudicando os plantadores de algodão do país, e também contra os 

subsídos da União Européia, que estaria afetando negativamente os 

produtores brasileiros de açúcar. Segundo os diplomatas brasileiros, 

os Estados Unidos e a União Européia estariam violando as regras 

do comércio internacional. 

 

O Brasil, maior produtor mundial de açúcar, acusou os países 

europeus de darem preferência ao açúcar produzido e exportado por 

suas ex-colônias da Ásia, Caribe e Pacífico”. 

 

Texto 4 – Reportagem (2019) 

 

OMC autoriza EUA a aplicarem sanções a itens da UE, que já fala 

em retaliação. Em uma disputa que durou 15 anos, órgão entendeu 

que Boeing foi prejudicada por ajudas europeias à francesa Airbus. 

Disputa transatlântica, que taxará produtos como queijo, vinho e 

aviões, pode provocar uma guerra tarifária entre a Europa e EUA 

 

Adaptado de:  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/internacional/1570083373_647581.html?rel=

arc_articulo#1586337967663 (acesso: 07.04.20) 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/08/internacional/1520537702_665172.html 

(acesso:  07.04.20) 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/28/economia/ (acesso 07.04.20) 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-

financeira/132-organizacao-mundial-do-comercio-omc (acesso :07.04.20) 

https://jornal.usp.br/atualidades/brasil-tem-papel-importante-nas-regras-do-comercio-

internacional/ (acesso: 07.04.20) 

http://usp.br/aun/antigo/exibir?id=1253&ed=106&f=20 (acesso: 07.04.20) 

https://www.bbc.com/portuguese/economia/020927_tradelmp.shtml (acesso: 07.04.20) 

https://www.bbc.com/portuguese/economia/030318_omcmla.shtml (acesso: 07.04.20) 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/internacional/1570083373_647581.html?rel=arc_articulo#1586337967663
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/internacional/1570083373_647581.html?rel=arc_articulo#1586337967663
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/08/internacional/1520537702_665172.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/28/economia/
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/132-organizacao-mundial-do-comercio-omc
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/132-organizacao-mundial-do-comercio-omc
https://jornal.usp.br/atualidades/brasil-tem-papel-importante-nas-regras-do-comercio-internacional/
https://jornal.usp.br/atualidades/brasil-tem-papel-importante-nas-regras-do-comercio-internacional/
http://usp.br/aun/antigo/exibir?id=1253&ed=106&f=20
https://www.bbc.com/portuguese/economia/020927_tradelmp.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/economia/030318_omcmla.shtml
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1. Com base nos textos acima: 

 

a) Descreva o contexto de criação da OMC - Organização Mundial do 

Comércio; 

b) Cite seu principal desafio atual diante da postura econômica do 

presidente dos EUA. 

 

 

2. Assista ao Documentário “Milton Santos: O Mundo Global Visto do Lado de 

Cá” (https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM&t=92s) e em 

seguida: 

 

a) Explique o que é a Globalização como fábula, como ela é e como ela 

pode ser. 

 

b) Compare as relações e estratégias de poder entre países e regiões 

durante a Guerra Fria com as relações e estratégias atuais. 

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM&t=92s

