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PROVA TIPO A 
 
Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAISi 
Resolução nº 3/2014  

Exame de Atualidades 
 
1. Dos alunos que devem realizar o Exame de 
Atualidades: 
1.1 Todos os alunos regularmente matriculados na 

Graduação em Relações Internacionais deverão 
fazer o Exame de Atualidades.  

1.2 Apenas estão dispensados do Exame de 
Atualidades: 

1.2.1 Alunos de outros cursos matriculados 
em disciplinas isoladas; e  

1.2.2 Alunos que apenas cursem Trabalho de 
Conclusão de Curso I, II, Metodologia, 
e/ou Trabalho Interdisciplinar de 
Graduação (TIG). 

1.3 Não é necessária inscrição prévia para realização 
da primeira chamada do Exame de Atualidades. A 
realização da segunda chamada está sujeita à 
inscrição e à aprovação da inscrição, conforme 
disposto na Resolução 04/2014. 

 
2. Da Primeira Chamada do Exame de Atualidades: 
2.1 A Primeira Chamada do Exame de Atualidades 
será composta por 30 (trinta) questões de múltipla 
escolha sobre atualidades diversas, de igual valor, que 
podem ou não incluir os temas discutido nos 
encontros RI Up2Date e demais espaços de debate do 
curso. 
2.2 Além das questões do Exame, o aluno deverá 
responder a um questionário de percepção sobre a 
avaliação e as atividades do curso. O aluno que não 
responder a esse questionário terá a nota 0 (zero) 
atribuída ao seu Exame de Atualidades. Esse 
questionário é anônimo, e deve ser entregue 
juntamente com o gabarito do Exame. 
2.3 A Primeira Chamada do Exame de Atualidades 
ocorrerá no dia 20 de setembro de 2014, de 13h30 
às 16h, no Campus Lourdes. As salas serão 
divulgadas no dia da avaliação. 
2.4 Durante a realização do Exame, apenas poderão 
permanecer na carteira a avaliação, um lápis, duas 
canetas, e uma borracha. Aparelhos celulares e todo o 
material pessoal restante devem permanecer em local 
indicado pelo professor, distante do aluno. 

2.5 O Exame deve ser respondido individualmente e 
sem consulta. Condutas contrárias terão a nota 0 
(zero) atribuída à avaliação. 
2.6 Aparelhos celulares e afins devem permanecer 
desligados e distantes do aluno durante toda a 
avaliação. A mera posse desses itens, mesmo que 
desligados, significará imediata atribuição de nota 0 
(zero), e encaminhamento de denúncia ao Colegiado 
de Graduação para advertência disciplinar. 
2.7 Durante a realização do Exame, não será 
permitido deixar a sala de aula. 
2.8 Apenas é permitido entregar o Exame aos 
professores aplicadores após 14h20. Após 14h20, não 
será permitido ao aluno que ainda não tiver chegado 
entrar em sala, e tampouco iniciar a avaliação. 
2.9 O caderno de perguntas apenas poderá ser levado 
pelo aluno após 15h30. 
 
3. Da Correção do Exame de Atualidades: 
 
3.1 O Exame de Atualidades vale um total de 10 (dez) 
pontos, que entrarão na categoria de DAD. Cada 
questão marcada corretamente tem igual valor. 
3.2 A nota do Exame de Atualidades será distribuída 
por todas as matérias cursadas pelo aluno, exceto 
para Trabalho de Conclusão de Curso I e II, 
Metodologia, e Trabalhos Interdisciplinares de 
Graduação. 
3.3 A nota do Exame de Atualidades será multiplicado 
por um peso, dependendo do semestre de entrada do 
aluno no curso de Relações Internacionais (NOTA 
FINAL= NOTA X PESO). A nota máxima que pode ser 
alcançada é 10 (dez) pontos. Esse peso reflete o fato 
de que o Exame valerá mais para os alunos que estão 
há mais tempo cursando Relações Internacionais. 
3.3.1 Alunos de ingresso em 2010 ou anterior: 
PESO= 1 
3.3.2 Alunos de ingresso em 2011 e 2012: PESO= 
1,20 
3.3.3 Alunos de ingresso em 2013: PESO= 1,40 
3.3.4 Alunos de ingresso em 2014: PESO= 1,50 
3.4 A divulgação do resultado do Exame está prevista 
para 5 de outubro de 2014. 

 

 
 
 
 
 

PEDIDOS DE REVISÃO DO GABARITO DAS QUESTÕES DEVEM SER ENCAMINHADOS POR ESCRITO, 
JUSTIFICADOS, E DE FORMA IMPRESSA À SECRETARIA DA COORDENAÇÃO, EM ATÉ 48 HORAS 

DEPOIS DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO. 
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QUESTÃO 01 
 
Desde a década de 1990, determinados problemas da Economia Política Internacional não são passíveis 
de serem resolvidos sem a participação de países médios emergentes, os quais passam a se articular 
entorno de objetivos comuns. 
 
Com relação à formação dos BRICS, avalie as seguintes colocações. 
 
I. A partir de um estudo de projeção econômica lançado pela Goldman Sachs (Building Better Global 
Economic - BRICs), países como Brasil, Rússia, Índia e China foram indicados como áreas rentáveis a 
investimentos futuros. A partir de então, com interesse estritamente econômico, os representantes de cada 
país buscou um convergência maior no sistema internacional. 
II. Desde o avanço das práticas macroeconômicas neoliberais, os países que hoje compõem os BRICS 
passaram a se rearranjar no sistema internacional buscando apresentar um novo modelo de 
desenvolvimento. 
III. Com a formação dos BRICS, enfim pode-se afirmar que a primeira geração de países emergentes foi 
seguramente reconhecida pela comunidade internacional de Estados. 
 
É CORRETO afirmar: 
 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas III está correta. 
C) II e I estão corretas. 
D) Apenas III é falsa. 
E) Todas são falsas. 
 
 
QUESTÃO 02 
 
A China não se vê como uma potência em ascensão, mas como uma potência que retorna a uma posição 
antes já ocupada… Ela não vê o prospecto de uma China forte exercendo influência nas relações 
econômicas, culturais, políticas, e militares enquanto um desafio artificial à ordem global. Ao invés disso, a 
China enxerga seu poder como um retorno a uma situação normal de relações (Henry Kissinger, 2012). 
 
Os Estados Unidos dão as boas vindas à ascensão da China como um membro forte, próspero e exitoso 
da comunidade de nações (Presidente Barack Obama, 2011). 
 
A partir das colocações destacadas, afirma-se que: 
 
I. O desenvolvimento chinês, o qual vem se mantendo em uma média anual de 22%, é a ferramenta 
principal para a China recuperar sua posição sistêmica, como afirma Kissinger. 
II. A partir das reformas econômicas realizadas em 1970, a China construiu uma grande contradição: 
busca ser hegemônica no sistema, porém se sucumbiu ao livre mercado o guiou o grande dragão a uma 
maior dependência dentro do Sistema Internacional. 
III. A China é um ator global, apesar de não ser uma potência global (ainda). 
 
É CORRETO afirmar que: 
 
A) II e III estão corretas. 
B) Apenas I está correta. 
C) II e I estão corretas. 
D) Apenas III é correta. 
E) I e III são falsas. 
 
 
QUESTÃO 03 
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O jornal Brasil de Fato divulgou, no dia 08 de janeiro de 2014, a matéria O não legado da Copa do 
Mundo. Entre as informações fornecidas encontravam-se as disponibilizadas nos seguintes infográficos 
(próxima página):  
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   Com base nos dados apresentados, infere-se que o título da matéria: 
 
I. Traduz a indignação de parte da população brasileira que desaprova o fato dos investimentos em 
estruturas públicas provisórias terem ultrapassado o montante de investimentos em obras públicas 
permanentes.  
II. Evidencia o fato de que não se podem computar somente os ganhos obtidos com o turismo durante o 
mundial. Afinal, a boa imagem do país no exterior consiste em um dos importantes legados não 
computados pelos infográficos.   
III. É crítico ao evidenciar que até mesmo as obras de mobilidade urbana, um dos principais legados para 
as cidades-sede, não se concretizaram em sua totalidade. Foi o caso do BRT, em Belo Horizonte, que se 
desmembrou em intervenções menores.  

 
Sobre as inferências acima, assinale a opção CORRETA: 
 
A) I e II são proposições corretas. 
B) I e III são proposições corretas. 
C) II e III são proposições corretas. 
D) Apenas a proposição I é correta. 
E) Apenas a proposição III é correta. 
 
 
QUESTÃO 04 
 
De acordo com a BBC Brasil (2014), o início da crise atual na Faixa de Gaza pode ser assim 
sistematizado: 
 
Após o colapso das negociações de paz patrocinadas pelos Estados Unidos e o anúncio, no início de 
junho de 2014, de um governo de união nacional entre as facções palestinas Fatah e Hamas, considerado 
inaceitável por Israel, iniciou-se uma nova onda de violência. No dia 12 de junho, três jovens israelenses 
foram sequestrados na Cisjordânia e, dias depois, encontrados mortos. Israel culpou o Hamas e prendeu 
centenas de membros do grupo. (...) Após as prisões, o Hamas disparou foguetes contra território 
israelense. Israel lançou ataques aéreos em Gaza. Em 2 de julho, um dia após o funeral dos jovens 
israelenses, um palestino de 16 anos foi sequestrado em Jerusalém Oriental e assassinado. Três 
israelenses foram acusados de queimá-lo vivo e, em Gaza, houve um aumento do disparo de foguetes 
contra Israel. No dia 8 de julho, o Exército de Israel lançou uma operação contra militantes do Hamas na 
Faixa de Gaza. (BBC BRASIL. 10 perguntas para entender o conflito entre israelenses e palestinos. 
08 de agosto de 2014. Disponível em < 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/08/140730_gaza_entenda_gf_lk.shtml>) 
 
Acerca do conflito Israel versus Palestina, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que 
corresponda às sentenças VERDADEIRAS. 
 
I. O Hamas, Movimento de Resistência Islâmico, foi fundando em 1987, logo após o início da primeira 
Intifada, com o objetivo de estabelecer um Estado islâmico nos territórios da Cisjordânia e da Faixa de 
Gaza. 
II. A Faixa de Gaza foi ocupada por Israel na guerra de 1967 e foi desocupada em 2005, muito embora as 
fronteiras ainda sejam controladas pelo Exército israelense, o que restringe a circulação de pessoas e de 
produtos. 
III. No final de 2012, a Palestina foi reconhecida pela Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU) como um Estado observador não-membro, uma vez que o Conselho de Segurança não foi 
capaz de chegar a uma recomendação unânime em prol do reconhecimento da Palestina como um Estado 
pleno. 
IV. A crise atual (2014) na Faixa de Gaza, bem como as crises vivenciadas em 2009 e em 2012, 
demonstram a deterioração das relações entre Israel e o Hamas, que pode ser atribuída à vitória do 
Hamas nas eleições parlamentares em 2006. 
 
A) I, II e III 
B) I, II e IV 
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C) II, III e IV 
D) I, III e IV 
E) Todas as sentenças são verdadeiras 
 
 
QUESTÃO 05 
 
A partir da análise da tirinha abaixo e levando em consideração a democracia no Brasil e as 
manifestações ocorridas no país em junho de 2013, podemos dizer que: 
 

 
 
A) Não existe um regime democrático no Brasil.  
B) As manifestações ocorridas em junho do ano passado indicaram uma forte insatisfação da população 
com políticas públicas específicas realizadas pelo governo federal. 
C) A democracia no Brasil tem sido limitada pela ausência de participação efetiva de parcela da população 
no debate público e nos processos decisórios, o que vem se refletindo na crescente insatisfação da 
população em relação ao Estado. 
D) Milhares de pessoas foram às ruas no Brasil em junho do ano passado reivindicar melhores condições 
sociais para a parcela menos favorecida da população brasileira. 
E) A democracia é um regime político que não permite a participação popular. 
 
 
QUESTÃ 06 
 
Sobre os BRICS, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O marco da formação dos BRICS é a Reunião de Chanceleres dos cinco países fundadores (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul), organizada à margem da 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 2006. 
B) O grupo configura-se como um bloco econômico, uma vez que dentre seus objetivos precípuos está a 
facilitação do comércio entre seus membros. 
C) No documento constitutivo do grupo está previsto um secretariado fixo e a criação de instrumentos 
próprios de financiamento, embora tal realidade ainda não tenha se concretizado. 
D) Na quinta reunião de sua cúpula, realizada em Durban, foi acordada a criação do Banco de 
Desenvolvimento dos BRICS (ou “Novo Banco de Desenvolvimento”), cuja formalização se deu em julho 
de 2014, durante a VI Reunião de Cúpula dos BRICS, em Fortaleza. 
E) A recente nomeação do Embaixador Roberto Azevedo para o cargo de diretor-geral da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) contribuiu para um certo abalo político dentro dos BRICS, uma vez que nem 
todos os membros (incluindo a Rússia) apoiavam a indicação de seu nome. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
Leia e observe a charge. 
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Disponível em: <http://www.jornaldebrasilia.com.br/charges> Acesso em: 03 set. 2014. 
 
 
A respeito da interpretação correta da charge, analise as afirmativas abaixo. 
 

Há que ser considerado o lado positivo extraído do legado da Copa. 
 

PORQUE 
 

Com os novos estádios, os miseráveis terão condições dignas de moradia. 
 
Da análise, conclui-se que: 
 
A) as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda explica a primeira. 
B) só a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda explica a primeira. 
C) as duas afirmativas são falsas e a segunda não explica a primeira. 
D) a primeira afirmativa é verdadeira e explica as razões da segunda. 
E) as duas afirmativas são falsas e a segunda explica a primeira.  
 
 
QUESTÃO 08 
 
A globalização  é o estágio supremo da internacionalização. O processo de intercâmbio entre países, que 
marcou o desenvolvimento do capitalismo desde o período mercantil dos séculos XVII e XVIII, expande-se 
com a industrialização, ganha novas bases com a grande indústria nos fins do século 19 e, agora, adquire 
mais intensidade, mais amplitude e novas feições. O mundo inteiro torna-se envolvido em todo tipo de 
troca: técnica, comercial, financeira e cultural. A produção e a informação globalizadas permitem a 
emergência de lucro em escala mundial, buscado pelas firmas globais, que constituem o verdadeiro motor 
da atividade econômica. 
 

SANTOS, M. O país distorcido. São Paulo: Publifolha, 2002 (adaptado). 
 
No estágio atual do processo de globalização, pautado na integração dos mercados e na competitividade 
em escala mundial, as crises econômicas deixaram de ser problemas locais e passaram a afligir 
praticamente todo o mundo. A crise recente, iniciada em 2008, é um dos exemplos mais significativos da 
conexão e interligação entre os países, suas economias, políticas e cidadãos. 
 
Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 
 
I. O processo de desregulação dos mercados financeiros norte-americano e europeu levou à formação de 
uma bolha de empréstimos especulativos e imobiliários, a qual, ao estourar em 2008, acarretou um efeito 
dominó de quebras nos mercados. 
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PORQUE 
 
II. As políticas neoliberais marcam o enfraquecimento e a dissolução do poder dos Estados nacionais bem 
como asseguram poder aos aglomerados financeiros que não atuam nos limites geográficos dos países de 
origem. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 
 
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
E) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
QUESTÃO 09 
 
O termo BRIC foi cunhado para combinar Brasil, Rússia, Índia e China como quatro grandes mercados 
emergentes. Hoje, o desempenho de cada um desses países dá-se, em grande parte, graças ao contexto 
de globalização, já que nenhum deles possui, internamente, as condições necessárias para o crescimento 
econômico. 
 
Com relação aos países inicialmente incluídos no termo BRIC, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) As estratégias de desenvolvimento da China e da Índia estão baseadas na produção interna para 
exportação de bens manufaturados e serviços, respectivamente. 
B) As economias do BRIC combinam países industrializados como a China, provedores de serviços como 
a Índia e produtores de commodities como a Rússia e o Brasil. 
C) A Índia e a China são economias com enormes contingentes de agricultores e com mercados de 
capitais relativamente fechados e regulamentados pelo Estado. 
D) O agrupamento BRIC baseou-se nas similaridades econômicas e políticas existentes entre eles, 
mesmo que internamente cada um tenha diferentes estratégias de desenvolvimento. 
E) O Brasil e a Rússia tem suas economias significativamente baseadas em recursos naturais, mercados 
de capitais são controlados pelo Estado e pelo setor privado. 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Atualmente, um tema que segue gerando polêmica na sociedade brasileira é a implementação de cotas 
para grupos excluídos historicamente da sociedade. No centro desse debate, a expressão-chave é “ações 
afirmativas”. As ações afirmativas devem ser entendidas corretamente como: 
 
A) As políticas governamentais para proteção restrita às populações negras e pardas.  
B) As políticas de discriminação positiva, que objetivam a inserção de grupos que se encontram em 
situação de desigualdade e (ou) de discriminação social.  
C) As ações de grupos beneficentes cujo objetivo é a ajuda aos grupos excluídos da sociedade.  
D) Um conjunto de medidas cujo objetivo restringe-se a fornecer ajuda a populações carentes.  
E) Um conjunto de medidas cujo objetivo único é propiciar mais escolaridade ao conjunto da população.  
 
 
 
QUESTÃO 11 
 
Em relação à última crise humanitária que acontece no Iraque, analise as seguintes afirmações: 
 
I. A nova onda de ataque a civis vem sendo praticada pelo grupo Estado Islâmico, também conhecido 
como ISIS, e provocou a morte de milhares de iraquianos e a fuga de centenas de milhares.   
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PORQUE 

 
II. A situação se agrava devido à inércia seja de Organizações Internacionais e/ou Estados em relação às 
ações ISIS.  
 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 
 
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
E) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
 
Leia e observe a charge e o texto para responder às questões de números 12 e 13. 

 
Disponível em: www.chargeonline.com.br. Acesso em: 22 julho 2014. 
 

Copa e Literatura 
 
RIO DE JANEIRO – O cantor Gilberto Gil criticou as arquibancadas dos estádios brasileiros em jogos da 
Copa, durante entrevista na Festa Literária Internacional de Paraty. Poderia ter dito o mesmo sobre a 
plateia da Tenda dos Autores, para a qual ele e mais de 40 outros se apresentaram. A audiência do evento 
literário lembra muito a dos eventos da Fifa: classe média alta. Na Flip, como nas Copas por aqui, pobre 
só aparece “como prestador de serviço”, para citar uma participante de um protesto em Paraty, anteontem. 
Como lembrou outro dos convidados da festa literária, o mexicano Juan Pablo Villalobos, esse cenário é 
“um espelho do que é o Brasil”. 
 

CANÔNICO, Marco Aurélio. Na Flip, como na Copa. In: Folha de São Paulo, 08-07-2013. (Texto 
adaptado). 

 
 
QUESTÃO 12 
 
No texto e na charge, está inscrita uma crítica: 
 
A) à ausência de pessoas menos favorecidas como cidadãos participantes dos eventos esportivos e 
literários no Brasil. 
B) à publicidade mitigada para que as pessoas menos favorecidas usufruam os bens culturais sociais. 
C) à qualidade dos serviços prestados pelos funcionários das obras, seja na Flip seja para a Copa. 
D) à organização dos eventos literários e esportivos que gastam além da conta com as obras. 
E) ao pouco empenho que as pessoas no Brasil fazem para vivenciar a agenda cultural nacional. 
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QUESTÃO 13 
 
Considere a frase final do texto: esse cenário é “um espelho do que é o Brasil”. 
 
O termo espelho está empregado em sentido 
 
A) figurado, significando qualidade. 
B) próprio, significando modelo. 
C) figurado, significando advertência. 
D) figurado, significando reflexo. 
E) próprio, significando símbolo. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Uma das reinvindicações das manifestações de junho de 2013 foi a Reforma Política. A respeito do tema, 
leia o texto abaixo: 
 
Não é de hoje que o povo brasileiro tem profundo mal-estar com as instituições, com as formas 
tradicionais de se fazer e pensar a política e a forma como o poder é exercido e a serviço de quem. As 
manifestações de Junho de 2013, de certa forma, colocaram na ordem do dia a urgência de mudarmos a 
política brasileira. “Os políticos não me representam” esteve em milhares de cartazes e gritos de quem 
saiu às ruas. O “nosso” poder não é alicerçado na soberania popular. A Constituição de 1988, apesar de 
definir que todo poder emana do povo, criou poucos mecanismos de expressão da soberania popular. 
Temos um poder alicerçado no poder econômico, que interfere nas decisões de Estado, no desenho das 
políticas públicas e no processo eleitoral. Os deputados e senadores ligados ao poder econômico são três 
vezes maiores do que aqueles ligados aos trabalhadores e as lutas populares e isso piora a cada eleição. 
 
Fonte: http://www.reformapolitica.org.br/noticias/plebiscito/1087- manifesto-de-apoio-ao-plebiscito-popular-

por-uma-constituinte-exclusiva- e-soberana-do-sistema-politico.html 
 
Considerando o texto acima, marque a opção INCORRETA. 
 
A) A instituição que deveria processar as transformações solicitadas nas manifestações de junho 2013 não 
consegue alcançar resultados efetivos, seja pelo interesse de determinados grupos políticos em manter 
seus privilégios, seja pela total falta de interesse em reforma política, a qual poderia conduzir a perdas de 
determinados privilégios. 
B) O sistema político, a supremacia do poder econômico em sua estrutura agrária e urbana, e o sistema 
financeiro asseguram a manutenção de antigas formas de poder e dependência e o governo não 
apresenta interesse na reforma desse sistema.  
C) Deste sistema derivam instituições, no qual o Congresso Nacional é o espelho disso, onde a maioria do 
povo não está representado. Temos um poder branco, masculino e proprietário, sedimentando a 
subrepresentação de vários segmentos nos espaços de poder. São exemplos disto os/as 
trabalhadores/as, mulheres, povos indígenas, população negra, juventude, população homoafetiva, da 
periferia  urbana, camponesa, entre outros.  
D) A presidenta Dilma anunciou apoio a uma reforma política através de  um Plebiscito Popular, pois a 
decisão não poderá ser exclusivamente do Executivo, necessitando do apoio da população para que uma 
maior pressão seja feita no Congresso Nacional.    
E) A despeito da bandeira da Reforma Política, não há um consenso claro entre os diversos grupos que 
compõem a sociedade brasileira sobre como ela deveria ser feita. 
 
 
QUESTÃO 15 
 
Uma sociedade sustentável é aquela em que o desenvolvimento está integrado à natureza, com respeito à 
diversidade biológica e sociocultural, exercício responsável e consequente da cidadania, com a 
distribuição equitativa das riquezas e em condições dignas de desenvolvimento. Em linhas gerais, o 
projeto de uma sociedade sustentável aponta para uma justiça com equidade, distribuição das riquezas, 
eliminando-se as desigualdades sociais; para o fim da exploração dos seres humanos; para a eliminação 
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das discriminações de gênero, raça, geração ou de qualquer outra; para garantir a todos e a todas os 
direitos à vida e à felicidade, à saúde, à educação, à moradia, à cultura, ao emprego e a envelhecer com 
dignidade; para o fim da exclusão social; para a democracia plena. 
 

TAVARES, E. M. F. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br>. Acesso em: 25 jul. 2013 (adaptado). 
 
 
Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 
I. Os princípios que fundamentam uma sociedade sustentável exigem a adoção de políticas públicas que 
entram em choque com velhos pressupostos capitalistas. 
 

PORQUE 
 
II. O crescimento econômico e a industrialização, na visão tradicional, são entendidos como sinônimos de 
desenvolvimento, desconsiderando-se o caráter finito dos recursos naturais e privilegiando-se a 
exploração da força de trabalho na acumulação de capital. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 
 
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
E) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
QUESTÃO 16 
 
Considerando o conflito atual na Ucrânia, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

Os conflitos separatistas na Ucrânia, sobretudo no leste do país, se intensificaram após a separação da 
Crimeia e anexação deste território à Rússia, em março de 2014. 

 
PORQUE 

 
Conflitos separatistas, como os que estão ocorrendo na Ucrânia, muito embora sejam conflitos internos, 
possuem uma dimensão internacional, pois geram impactos profundos para os países vizinhos e para a 

região na qual estão inseridos, além de serem influenciados pelo envolvimento de grandes potências e de 
outros atores internacionais. 

 
 
A) A primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa. 
B) A primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) As duas assertivas são falsas. 
D) As duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) As duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 
 
 
QUESTÃO 17 
 
A Copa do Mundo de 2014 colocou o Brasil em evidência na mídia nacional e internacional.  Após o 
evento, foi divulgada uma série de análises sobre o seu legado nos veículos de comunicação, como o 
texto abaixo. 
 
Além de estádios, aeroportos e alguns novos serviços de transporte, a Copa do Mundo no Brasil deixa um 
outro grande legado: a certeza de que precisamos ampliar a liberdade de expressão no país. Restrita a 
alguns jornalões diários, a revistas semanais monocórdicas (com exceção da Carta Capital) e a um 
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conjunto oligopolizado de emissoras de rádio e TV, a informação homogênea, já denunciada há muito 
tempo pela mídia alternativa, tornou-se cristalina nesta Copa. A revista semanal de maior tiragem chegou 
a anunciar que, devido ao ritmo das obras dos estádios, o Brasil só teria condições de realizar a Copa em 
2038. Mas não foi só ela que vendeu essa mentira aos brasileiros. Foi a mais descarada, sem dúvida, não 
contando, no entanto, com o privilégio da exclusividade. Basta consultar os jornais ou conseguir acesso 
aos telejornais dos últimos anos para constatar que todos rezaram pela mesma cartilha. O objetivo era 
desacreditar da capacidade do governo brasileiro em oferecer as condições necessárias para a realização 
deum evento desse porte. A expressão “imagina na Copa” foi uma das mais ouvidas em aeroportos, 
rodoviárias, avenidas e estradas congestionadas e até em filas de bares e restaurantes, nos últimos 
tempos. Refletia a expectativa negativa criada pela mídia em torno do evento. O clima ruim propagado 
dessa forma se alastrou mundo afora. Equipes estrangeiras de jornalistas baseadas no Brasil são raras. 
Na maioria dos casos, a cobertura do país é realizada por apenas um correspondente que se pauta, 
invariavelmente, pela mídia nativa. Deu no que deu. Até uma Brazuca (bola oficial desta Copa) 
incandescente se aproximando como um meteoro mortal sobre o Rio de Janeiro ilustrou a capa de uma 
revista alemã. O Brasil era um perigo para quem por aqui se aventurasse neste 2014. Governos de alguns 
países alertaram seus cidadãos para esses riscos. (...) 
 

Trecho retirado da coluna intitulada “Outro legado da Copa”, de Laurindo Lalo Leal Filho, publicada no dia 
25 de julho de 2014, na Carta Maior. Disponível em http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Outro-legado-

da-Copa/31247  
 
Considerando o posicionamento expresso no texto, avalie as seguintes asserções: 
 
I. A mídia hegemônica brasileira foi um ator decisivo na formação de uma imagem negativa do país. Os 
veículos internacionais “compraram” e divulgaram tal imagem, sem verificar se ela era ou não real.  
II. O jornalismo brasileiro se caracterizou pela imparcialidade durante a cobertura da Copa 2014. Mostrou, 
com profissionalismo, a realidade nem sempre positiva e, portanto, desfavorável ao governo.  
III. A Copa do Mundo de 2014 evidenciou uma lacuna grave em um país que se pretende verdadeiramente 
democrático: a ausência de uma mídia alternativa forte, que garanta o pluralismo de informações.    
 
 
Com base nessa avaliação, assinale a opção CORRETA: 
 
A) I e II são proposições corretas. 
B) II e III são proposições corretas. 
C) Apenas a proposição II é falsa. 
D) Apenas a proposição I é falsa. 
E) Todas são proposições corretas. 
 
 
QUESTÃO 18 
Com referência às relações econômicas entre China e América Latina, observe a figura, e leia 
atentamente as asserções abaixo. 
 

 
Fonte: ERD BBVA, ECLAC 
 
 
I. A China tem se tornado o principal parceiro econômico para os países da América Latina. 
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II. Apesar da profunda relação econômica entre China e América Latina, há um risco eminente acerca 
da dependência latino-americana aos produtos chineses, o que pode enfraquecer a produção e a 
economia dos países exportadores de produtos primários. 
III. A despeito do desequilíbrio comercial entre produtos primários e produtos industrializados, a 
dependência é equivalente entre ambos os lados. Logo, os laços comerciais tendem, em longo prazo, a se 
aprofundarem. 
 
É CORRETO afirmar que: 
 
A) I e II estão corretas. 
B) Apenas II está correta. 
C) II e III estão corretas. 
D) Apenas III é correta. 
E) I e III são falsas. 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo Joseph Nye (2004) soft power significa “capacidade de um Estado obter o que deseja através do 
poder de atração da sua cultura, das suas ideias, das suas políticas domésticas e da sua diplomacia”. 
Ademais, nos últimos anos o Brasil tem desenvolvido diversas estratégias e políticas externas de forma a 
inserir o país de forma mais incisiva na sociedade internacional, a ver: 
 
I. Organização da Copa do Mundo de Futebol 2014 e Jogos Olímpicos 2016 
II. Participação no bloco dos BRICS  
III. Atuação e liderança brasileira na MINUSTAH 
IV. Políticas de Cooperação Técnica Brasil-África 
V. Participação no bloco da UNASUL 
 
Tendo os elementos acima em mente, indique o item CORRETO: 
 
A) Todos os itens estão de acordo com uma política de soft power brasileira. 
B) Apenas os itens 1, 3, 4 e 5 estão de acordo com uma política de soft power brasileira. 
C) Apenas os itens 1, 2 e 4 estão de acordo com uma política de soft power brasileira. 
D) Apenas o item 1 está de acordo com uma política de soft power brasileira. 
E) Nenhum dos itens está de acordo com uma política de soft power brasileira 
 
 
 
QUESTÃO 20 
 
Leia atentamente as afirmativas abaixo. 
 
I. A presidência do Conselho da União Europeia no primeiro semestre é da Grécia, que conta ainda com a 
entrada da Letônia na zona do euro. 
II. Em fevereiro de 2014, a Rússia sediou os Jogos Olímpicos de Sochi, e pretende dar continuidade à 
política de soft power do país, que terá na Copa do Mundo de Futebol de 2018 seu auge. 
III. O presidente da Ucrânia, Victor Yanukovich, foi deposto por forças pró-Rússia, o que desencadeia uma 
crise sem precedentes na região. A região da Crimeia caiu, portanto, nas mãos dos manifestantes pró-
Rússia. 
IV. Referendo popular na Crimeia apoia a volta do território ao controle do governo federal ucraniano. 
Forças russas ignoram o referendo e dominam alguns locais na região. 
 
A partir da leitura, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) I, II, III são afirmações verdadeiras. A afirmação IV é falsa. 
B) I, II, IV são afirmações verdadeiras. A afirmação III é falsa. 
C) I, III e IV são afirmações verdadeiras. A afirmação II é falsa. 
D) I, II são afirmações verdadeiras. As afirmações III e IV são falsas. 
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E) Todas são verdadeiras. 
 
 
QUESTÃO 21 
 
A partir de junho de 2014 a instabilidade política no Iraque vem se intensificando em virtude do 
fortalecimento do grupo insurgente Estado Islâmico, que nos últimos meses tomou o controle de diversas 
cidades no norte do país. O grupo foi formado por Abu Musab al Zarqawi logo após a invasão dos Estados 
Unidos ao Iraque, em 2003.  
 
Acerca da intervenção estadunidense no Iraque, é CORRETO afirmar que: 
 
A) A intervenção foi realizada no âmbito da chamada “guerra ao terror”, sustentada pelos princípios da 
doutrina Bush que defendia uma ação preventiva no combate a ameaças à paz e à segurança globais. 
B) A invasão ocorreu com o apoio da comunidade internacional, tendo em vista a alegação de que o 
Iraque possuía armas de destruição em massa, e mesmo que tenha sido feita sem a aprovação do 
Conselho de Segurança da ONU a ação foi reconhecida como legítima pelos demais atores internacionais. 
C) O estabelecimento da democracia no Iraque, após a invasão, permitiu a estabilização do país e a 
rápida retirada das tropas dos Estados Unidos. 
D) A invasão ao território iraquiano foi realizada por tropas de uma coalizão formada pelos Estados Unidos 
e outros Estados aliados, tratando-se, portanto, de uma ação coletiva que reafirmou a opção do presidente 
Bush pela adoção do multilateralismo na política externa estadunidense. 
E) A intervenção no Iraque consolidou o papel dos Estados Unidos como hegemona do sistema 
internacional, reforçando a capacidade da potência hegemônica de prover paz e segurança, de socializar 
normas e valores e de assim garantir a estabilidade do sistema internacional. 
 
 
QUESTÃO 22 
 
O governo emitiu o sinal ‘laranja’ de poluição na cidade, o segundo pior nível dos quatro de urgência. 
Raramente emitido pelas autoridades, o alerta proíbe que moradores façam churrascos, lancem fogos de 
artifícios e realizem demolições. As medidas que entraram em vigor nesta sexta-feira pedem também que 
os moradores utilizem o transporte público, evitando, assim, sair de casa com seus carros. O governo local 
também irá aspergir água na rua e aumentar o controle de poeira em locais de construção. Ambientalistas, 
no entanto, acreditam que o nível do alerta é baixo diante da situação do ar na cidade. 
 

O Estado de São Paulo, caderno Internacional, 21/02/2014 (adaptado). 
 
Notícias recentes dão conta de que uma grande cidade de um país asiático vem sofrendo com níveis 
alarmantes de qualidade do ar; com índices de poluição que chegam a ser de 30 a 40 vezes mais 
elevados do que os recomendados pelos padrões mundiais. O desastre, certamente, guarda íntima 
relação com o consistente crescimento econômico do país, o mais populoso do mundo e uma das maiores 
economias do planeta. 
 
Assinale a alternativa que indica a cidade e o país aos quais o texto faz referência. 
 
 A) Nova Déli, Índia. 
 B) Pequim, China. 
 C) Moscou, Rússia. 
 D) Hong Kong, Taiwan. 
 E) Tóquio, Japão. 
 
 
QUESTÃO 23 
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Imagem disponível em: http://republicariograndense.blogspot.com.br/. Acesso: 25 de agosto de 2014.  
As manifestações durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, foram mais “discretas” do que as 
ocorridas durante a Copa das Confederações, em 2013. Entretanto, isso não significou a ausência de 
significativas críticas, como demonstra a figura da página anterior.    
 
O posicionamento expresso na figura revela, EXCETO, 
 
A) a desconfiança da população em relação aos partidos políticos. 
B) a descrença em relação à democracia como a melhor opção de regime político. 
C) o fortalecimento de formas de participação política, antes quase restritas ao voto. 
D) o baixo índice de identificação partidária existente no Brasil. 
E) a insatisfação em relação à atuação dos representantes políticos.  
 
 
QUESTÃO 24 
 
Sobre a configuração dos BRICS, analise as seguintes assertivas. 
 
I. Os BRICS formam um dos mais importantes blocos de integração econômica da atualidade. 
 

PORQUE 
 
II. Reúnem importantes players do sistema internacional, que chegaram a um acordo sobre a extinção das 
barreiras tarifárias entre os países-partes. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 
 
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
E) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
QUESTÃO 25 
 
Em relação ao Banco dos BRICS, assinale a resposta INCORRETA: 
 
A) A proposta do Banco é fazer um contraponto ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, 
gerando investimentos às potências  chamadas de intermediários. 
B) O Banco será operacional a partir de 2016, e contribuirá para salvaguardar e socorrer os países-
membros em casos de risco de calote. 
C) A China, como maior Estado do bloco tendo um PIB significativamente maior que os dos demais 
países, teve de realizar aporte maior de capital inicial junto ao Banco. 
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D) O projeto do Banco prevê a associação de outros Estados, desde que seja mantida uma maioria 
acionária de pelo menos 55% pelos sócios originários. 
E) A Índia assumirá a presidência do Banco dos BRICS, que terá sua sede na China. 
 
 
QUESTÃO 26 
 
Acerca da ascensão dos BRICS o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou em 2011 o 
seguinte: 
 
(...) tornou-se moda em alguns meios questionar se esta ascensão irá acompanhar o declínio da influência 
americana e europeia no mundo. Talvez, segundo este argumento, estas nações representem o futuro, e o 
tempo de nossa liderança tenha passado. O argumento está errado. O tempo de nossa liderança é agora. 
Foram os Estados Unidos e nossos aliados democráticos que moldaram o mundo no qual estas nações 
puderam crescer. 

 
OBAMA apud PECEQUILO, 2013. 

 
Tendo em vista o agrupamento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) O grupo está comprometido em avançar a reforma das instituições financeiras internacionais, pois 
acredita ser imprescindível o estabelecimento de um sistema monetário internacional mais estável, 
previsível e diversificado. 
B) Os BRICS defendem uma diplomacia unilateral que se assenta no fortalecimento do grupo e que busca 
dar a eles maiores chances de se consolidarem como atores importantes no plano internacional. 
C) A emergência dos BRICS e a projeção de outros países em desenvolvimento na política internacional 
contemporânea se inserem num processo de “ascensão do resto”, que pode ser entendido como uma 
mudança gradativa de poder no sistema internacional. 
D) Os BRICS formam um agrupamento de Estados heterogêneos em termos econômicos, políticos e 
sociodemográficos. 
E) Os países do grupo defendem uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas, visando 
torná-la mais eficiente, e reconhecem a organização como um ator central na tarefa de lidar com os 
desafios e perigos globais.  
 
 
QUESTÃO 27 
 
Nos últimos anos, muito tem se falado sobre a necessidade de uma reforma política. Sobre essa 
discussão, avalie as seguintes afirmações: 
 
I. Algumas das propostas em discussão se referem à adoção de lista eleitoral fechada e voto distrital. 
II. A proposta de financiamento público de campanha busca reduzir os custos das atuais campanhas 
políticas, assim como permitir o maior controle dos gastos. 
III. As propostas buscam impedir a candidatura de indivíduos inexperientes e despreparados em termos 
intelectuais. 
IV. O aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de gastos nas campanhas, assim como dos órgãos 
públicos de fiscalização buscam promover o combate à corrupção e o estímulo à transparência. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) II, III e IV. 
B) I, II e III. 
C) I, e IV. 
D) II e IV. 
E) I, II e IV. 
 
 
QUESTÃO 28 
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Acerca dos investimentos públicos para sediar grandes eventos esportivos, avalie as seguintes 
asserções e a relação proposta entre elas. 
 
I. É necessário que o vultoso investimento de recursos públicos ao sediar grandes eventos esportivos 
tenha também por foco a obtenção de resultados concretos que representem um salto qualitativo na 
infraestrutura à disposição da população. 
 

PORQUE 
 
II. Durante a disputa da Copa das Confederações, em 2013, milhares de manifestantes tomaram as ruas 
para demandar mudanças, em um processo que deve suas origens a uma oposição ferrenha ao reajuste 
de tarifas de transporte público, mas rapidamente ampliou-se para questionar os exacerbados gastos para 
sediar a Copa do Mundo de 2014. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 
 
A) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
B) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
C) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
D) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
E) as asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
QUESTÃO 29 
 
Em outubro de 2014, os brasileiros irão às urnas para eleger o Presidente e Vice-presidente da República, 
Deputados Federais e Estaduais, Senadores, Governadores e Vice-governadores.  
 
Avalie as seguintes afirmativas acerca do processo eleitoral no Brasil. 
 
I. Em 2016 o Brasil terá eleições municipais, em que são eleitos os Prefeitos, Vice-prefeitos e Vereadores 
dos municípios brasileiros. As eleições municipais ocorrem sempre nos anos pares, intercalando com as 
eleições federais. 
II. No caso da escolha de Presidente e Governador, em que as eleições são majoritárias, se houver três ou 
mais candidatos é obrigatório que os dois mais votados no primeiro turno se submetam ao segundo turno, 
em que concorrerão sem os demais e será eleito o que receber a maioria dos votos. 
III. Como os mandatos dos senadores são os únicos que duram oito anos, a cada eleição para o Senado 
Federal (que ocorre também de quatro em quatro anos), apenas um ou dois senadores dos três de cada 
unidade federativa estarão com seus mandatos terminando. 
IV. Além da escolha do candidato ou legenda, há a opção de o eleitor votar “branco” ou “nulo”. Se mais da 
metade dos eleitores votarem nulo para determinado cargo, uma nova eleição deverá ser convocada, com 
candidatos diferentes. 
 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e IV. 
E) II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 30 
 
Antes que os BRICS tivessem se consolidado como uma coalizão negociadora nos principais foros 
econômicos, a crise econômico-financeira internacional bateu à porta de seus membros, aumentando os 
desafios para a convergência de seus interesses individuais e para sua capacidade de influência na esfera 
global.  
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RIOS, Sandra Polónia; VEIGA, Pedro Motta. PolicyBrief - Os BRICS nos foros econômicos globais: 
posicionamentos recentes. Rio de Janeiro: BRICS Policy Center, Agosto de 2013. 

 
Tendo como foco as convergências e divergências entre os BRICS, analise as afirmativas abaixo e 
marque a opção que lista as asserções CORRETAS: 
 
I.  Os cinco países do BRICS têm suas economias altamente dependentes da produção e exportação de 
petróleo. 
II. Cada um dos membros dos BRICS pode ser considerado ator-chave em suas respectivas regiões, tanto 
econômica quanto politicamente. 
III. O Brasil tem os demais países dos BRICS como seus principais parceiros em termos de fluxos 
comerciais. 
IV. A recente entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio torna este mais um dos foros onde 
os BRICS podem atuar em conjunto. 
 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) I e IV. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
                                                
i O Núcleo Docente Estruturante da graduação em Relações Internacionais UniBH avaliou e aprovou o Exame de Atualidades 2014/2, em conjunto 
com a Coordenação, no dia 15/09/2014. 


