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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 
1-) Construa um texto explicando o contexto mundial conhecido como Guerra 
Fria. 
 
 
2-) Diferencie os sistemas socioeconómicos Capitalista e Socialista. 
 
 

3-) O que vem a ser a política realizada por alguns países no período da Guerra 

Fria, que ficou conhecida como estado de bem-estar social. 

 

4-) O que são Blocos Econômicos e quais são seus objetivos gerais? 

 

5-) O Brasil participa de qual desses blocos econômicos representados acima? 

Quais são os outros países integrantes? 

 

6-) A Cooperação da Ásia e do Pacífico (Apec) possui uma grandiosa relevância 

econômica no mundo, principalmente por incluir entre seus países-membros três 

países que estão no centro dos índices econômicos atuais, que são:                    

a) China, Rússia e Estados Unidos 

b) China, Rússia e Austrália 

c) Japão, Estados Unidos e China 

d) Japão, Argentina e Brasil 

e) Estados Unidos, Rússia e Austrália 
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7-) Por que a União Europeia é considerada o bloco econômico mais forte, 

abrangente e completo, em relação a todos os outros blocos existentes no 

mundo?   

 

8-) cite o nome dos países que fazem parte do Nafta? Quais críticas ou limitações 

são feitas a integração desse bloco econômico?     

 

9-) Com o fim da Guerra Fria em 1990, encerrou-se a bipolarização do mundo 

entre capitalistas e socialistas. Atualmente, como ocorre a Nova Ordem do 

Mundo, em termos econômicos e políticos?  

 

10-) Quais são os países que fazem parte do grupo conhecido como BRICS?  O 

que eles representam economicamente no mundo globalizado? 

 

11-) Diferencie o modelo de emprego formal com garantia de direitos 

trabalhistas, em relação ao emprego informal. 

 

12-) Aponte algumas características das três revoluções industriais a seguir: 

 

a-) I Revolução Industrial 

b-) II Revolução Industrial 

c-) III Revolução Industrial 

 

13-) Pesquise sobre as diferenças econômicas dos investimentos, conhecidos 

como; capitais produtivos e capitais especulativos.  

 


