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Horizontais

2.	Famosa ONG americana que busca conscientização da opinião pública para os problemas ambientais.
6.	Órgão da ONU que toma decisões (menos as militares) e determina ações.
9.	ONG que desenvolve várias ações voltadas à proteção aos direitos humanos
12.	País centro-americano que possui forças de paz da ONU.
13.	Abreviatura para organizações não governamental
14.	Sede das Nações Unidas.
15.	Continente com o maior número de forças de paz da ONU.
17.	Uma ONG que se destaca por presta cuidados médicos à populações empobrecidas.
19.	Órgão da ONU que determina ou não a presença de forças armadas e invasão em algum país.

Verticais
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1.	País socialista que mais influenciava a ONU durante a Guerra Fria.
3.	É o órgão da ONU que administra a ONU, articulando seus órgãos.
4.	Presta assessoria econômica e concede empréstimos principalmente aos países com menor nível de desenvolvimento.
5.	Um país emergente que almeja um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.
7.	País capitalista que mais influenciava a ONU durante a Guerra Fria.
8.	ONG que se destaca em presta assistência a populações em áreas de conflitos ou desastres ambientais.
10.	Um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.
11.	Organização que tem o objetivo de fixar as regras do comércio mundial  visando ampliá-lo.
16.	Agência especializada cuja atuação em âmbito mundial busca promover e assegurar a cooperação e a estabilidade dos sistemas financeiros e monetários das nações.
18.	Organização que foi criada substituindo a Sociedade das Nações,

Horizontais

2.	GREENPEACE—Famosa ONG americana que busca conscientização da opinião pública para os problemas ambientais.
6.	ASSEMBLEIA GERAL—Órgão da ONU que toma decisões (menos as militares) e determina ações.
9.	ANISTIA INTERNACIONAL—ONG que desenvolve várias ações voltadas à proteção aos direitos humanos
12.	HAITI—País centro-americano que possui forças de paz da ONU.
13.	ONG—Abreviatura para organizações não governamental
14.	NOVA IORQUE—Sede das Nações Unidas.
15.	ÁFRICA—Continente com o maior número de forças de paz da ONU.
17.	MÉDICOS SEM FRONTEIRA—Uma ONG que se destaca por presta cuidados médicos à populações empobrecidas.
19.	CONSELHO DE SEGURANÇA—Órgão da ONU que determina ou não a presença de forças armadas e invasão em algum país.

Verticais

1.	UNIÃO SOVIÉTICA—País socialista que mais influenciava a ONU durante a Guerra Fria.
3.	SECRETARIADO GERAL—É o órgão da ONU que administra a ONU, articulando seus órgãos.
4.	BANCO MUNDIAL—Presta assessoria econômica e concede empréstimos principalmente aos países com menor nível de desenvolvimento.
5.	BRASIL—Um país emergente que almeja um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.
7.	ESTADOS UNIDOS—País capitalista que mais influenciava a ONU durante a Guerra Fria.
8.	CRUZ VERMELHA—ONG que se destaca em presta assistência a populações em áreas de conflitos ou desastres ambientais.
10.	CHINA—Um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.
11.	OMC—Organização que tem o objetivo de fixar as regras do comércio mundial  visando ampliá-lo.
16.	FMI—Agência especialidaza cuja atuação em âmbito mundial busca promover e assegurar a cooperação e a estabilidade dos sistemas financeiros e monetários das nações.
18.	ONU—Organização que foi criada substituindo a Sociedade das Nações,


