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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 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 aprovação 
da inscrição, conforme disposto na Resolução 
01/2014. 

 
2. Da Primeira Chamada do Exame de 
Atualidades: 
 
2.1 A Primeira Chamada do Exame de 
Atualidades será composta por 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha sobre atualidades 
diversas, 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. 
2.3 A Primeira Chamada do Exame de 
Atualidades ocorrerá no dia 17 de maio de 2014, 
de 13h30 às 17h, 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, é proibido 
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 17h. 
 
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 vale 0,25 
pontos. 
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 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 30 de maio de 2014. 
 



Questão 1  
 
“Não vamos nos esquecer de que em todas as sociedades existem oprimidos e opressores em todos os 
níveis da vida social. Os que oprimem impõem aos oprimidos sua visão de mundo e de cada coisa desse 
mundo, para que sejam obedecidos e reine a sua paz. Para se libertarem, os oprimidos devem descobrir 
sua própria visão da sociedade, suas necessidades, e contrapô-las à verdade dominante, opressiva.” 
(BOAL, 2009)  
 
“Atores somos todos nós e cidadão não é aquele que apenas vive em sociedade, é aquele que a 
transforma.” (BOAL, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sebastião Salgado 
 
Considerando-se o contínuo processo de segregação social presente na sociedade 
contemporânea, qual correlação é coerente entre os textos e a imagem?  
 
A) A segregação social caminha no sentido da construção identitária da cidadania e desconstrução da 
estética do oprimido. 
B) As condições econômicas e sociais extraídas das sociedades contemporâneas evidenciam a prática da 
justiça distributiva.  
C) A imagem denota futuro promissor e o texto denota a impossibilidade de futuro.  
D) A marginalização social, captada pelo olhar do fotógrafo, em diálogo com os textos de BOAL, permite a 
compreensão da necessidade de uma cidadania transformadora. 
E) A segregação social e a cidadania constroem-se pela estética do oprimido e pelos atores que 
transformam a sociedade.   
 
Questão 2 
 

 
Fonte: www.humorpolitico.com.br 

 



A importância do petróleo para a economia da grande maioria dos Estados tornou este um produto 
disputado por muitos. Apreender os delineamentos da geopolítica do petróleo significa compreender parte 
das decisões tanto de política internacional quanto da política doméstica desde o século XX.  
 
Sobre esta questão, avalie as afirmações abaixo: 
 
I – A crise do petróleo na década de 1970 foi responsável pela adoção de políticas sociais típicas do 
modelo de bem-estar social nos Estados Unidos da América e nos países latino-americanos. 
II – A disputa pelo petróleo entre os estados-membros brasileiros é um viés importante do questionamento 
do modelo federativo adotado, centralizado no âmbito da União. 
III – A guerra entre Irã e Iraque, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, teve consequências 
para a economia mundial, como o aumento do preço do barril de petróleo. 
IV – O Brasil não importa petróleo, por isso não sofre diretamente consequências das variações no valor 
dos barris. 
 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I e II apenas. 
B) II e III apenas. 
C) III e IV apenas. 
D) I e IV apenas. 
E) I e III apenas. 
 
Questão 3 
 
O conflito de Ruanda ficou marcado como um dos mais sangrentos das últimas décadas. Vinte anos 
passados, o nível de violência perpetrado e a barbárie ainda ecoam como uma lição que jamais precisaria 
ter sido ser aprendida.  
 
Com relação ao genocídio de Ruanda, avalie as seguintes assertivas: 
 
I – O conflito aconteceu entre duas etnias, os tutsis e os hutus, tendo sido os tutsis a maioria entre os 
mortos. 
II – O Conselho de Segurança da ONU reforçou suas tropas em Ruanda tão logo o conflito teve início. 
III – A OTAN teve papel essencial no fim conflito, atuando como mediadora entre as partes. 
IV – A forma como se desenvolveu a colonização belga em Ruanda é considerado fator causal relevante 
para o início do conflito. 
 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I e II apenas. 
B) II e III apenas. 
C) III e IV apenas. 
D) I e III apenas. 
E) I e IV apenas. 
 
Questão 4 
 
“Os críticos ocidentais de Israel praticamente nunca questionam seu direito a existir: eles questionam seu 
comportamento em relação aos palestinos, como fazem os próprios israelenses. E Israel não está sendo 
julgado injustamente. O tratamento israelense dos palestinos suscita críticas porque é contrário a noções 
amplamente aceitas de direitos humanos, à legislação internacional e ao princípio de autodeterminação 
nacional. E certamente Israel não é o único Estado que enfrentou críticas severas por causa disso.” 
(MEARSHEIMER; WALT, 2006) 
 
A respeito da criação do Estado de Israel, do conflito israelo-palestino e suas consequências 
políticas, avalie as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas: 
 
I – Em 2012, o status da Palestina foi alterado nas Nações Unidas, de entidade observadora para Estado 
não-membro observador, em uma votação histórica na Assembleia Geral da Organização.  



 
PORQUE 

 
II – O Conselho de Segurança das Nações Unidas recomendou à Assembleia Geral que a Palestina fosse 
elevada ao status de Estado não-membro observador. Desta forma, os aliados de Israel visavam impedir 
uma tentativa de reconhecimento da Palestina como Estado-membro da Organização. 
 
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 5 
 
Em conformidade com a doutrina jurídica, pode-se afirmar que existem dois conceitos de cidadão no 
constitucionalismo brasileiro: um com sentido estrito e outro com sentido amplo. Desse modo, cidadão 
(stricto sensu) é o nacional, ou seja, brasileiro nato ou naturalizado, titular de direitos políticos e capaz de 
votar e ser eleito, observadas as condições de elegibilidade (MORAES, 2013). Por outro lado, o conceito 
de cidadania (lato sensu) abrange a ideia e a consciência efetiva de a pessoa humana ser titular de 
direitos fundamentais.  
 
Tendo em vista os conceitos de cidadania, analise as assertivas que seguem: 
 
I. Todo e qualquer cidadão, em sentido amplo, possui direito à vida, ao trabalho, à liberdade, à 
igualdade, ao respeito, à intimidade, à propriedade, à dignidade da pessoa humana, entre outros que se 
encontram previstos ao longo da Constituição Federal de 1988. 
II. A cidadania, em sua amplitude conceitual (lato sensu), alcança a titularidade e garantia dos direitos 
fundamentais. Já o exercício da cidadania, em sentido estrito, apresenta a limitação de o status do 
nacional ser acrescido dos direitos políticos. 
III. No positivismo jurídico, é importante destacar que o termo cidadão é usualmente empregado em 
sentido restrito. Logo, cidadão é o brasileiro eleitor, nato ou naturalizado, em gozo dos direitos políticos. 
IV. De acordo com a Constituição Cidadã de 1988, o alistamento eleitoral, por si só, confere ao 
cidadão a prerrogativa de exercer todos os direitos políticos consagrados no texto constitucional. 
 
Da análise das assertivas, está CORRETO o que se afirma em:  
 
A) I, II e III, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
Questão 6  
 
A criação das Nações Unidas (ONU) foi o marco, dentre várias transformações significativas no sistema 
internacional, da afirmação da necessidade de cooperação interestatal para promoção dos Direitos 
Humanos. Ainda em 1948, foi aprovada, pela Assembleia Geral, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, instrumento de soft law que se tornara basilar para a constituição do sistema internacional de 
proteção aos Direitos Humanos. Nas décadas que se seguiram, este sistema foi consolidado pela 
celebração de tratados tanto no nível global quanto no nível regional, tendo se tornado pilar dos sistemas 
regionais de proteção aos Direitos Humanos. Diante deste contexto, pode-se afirmar, EXCETO: 
 
A) Apesar da pretensão universalizante do núcleo fundamental das normas de Direitos Humanos, 
estas ainda têm uma implementação não uniforme dentre os Estados do Sistema ONU, notadamente pelo 
fato de que a proposta que originou esse rol de direitos reflete uma percepção cultural, em sua maior 
porção, oriunda de países Americanos e da Europa Ocidental. Tal fato torna, por vezes, sua 
operacionalização complexa em regiões como Ásia e Oriente Médio, por exemplo. 



B) Por terem sido reconhecidos desde as revoluções liberais (França, Inglaterra e EUA), os direitos de 
primeira dimensão (civis e políticos) acabaram por ser reconhecidos, pelos membros da ONU, como 
hierarquicamente superiores àqueles de segunda dimensão (econômicos, sociais e culturais), cuja 
consagração se dera apenas posteriormente. 
C) Dentre os objetivos dos sistemas regionais de proteção aos Direitos Humanos, pode-se citar 
aquele de complementar as normas e mecanismos previstos no sistema global (ONU); de forma a adaptar 
suas normas ao contexto regional, e a criar mecanismos de monitoramento e aplicação próprios, capazes 
de incentivar, de maneira mais efetiva, sua respectiva implementação. 
D) A possibilidade de que indivíduos acessem diretamente alguns órgãos internacionais, típica de 
certos mecanismos de proteção aos Direitos Humanos, justifica-se na medida em que se aumenta, de 
maneira significativa, a capacidade de monitoramento do cumprimento de suas normas. 
E) Apesar da constante afirmação de particularidades culturais regionais, e da contestação à 
existência de um rol elementar e universal de garantias fundamentais, pode-se perceber, por outro lado, o 
fortalecimento de instituições, no sistema internacional, que se sustentam justamente neste caráter geral 
das normas de Direitos Humanos. Exemplo disso pode ser verificado na ideia de Intervenção Humanitária, 
pela qual a Comunidade Internacional pode, até mesmo, desconsiderar aspectos da soberania de um 
Estado, em situações em que este seja responsável pela promoção de grave e generalizada violação a 
estes direitos. 
 
Questão 7 
 
Leia o trecho:  
 
O movimento antiglobalização apresenta-se, na virada deste novo milênio, como uma das principais 
novidades na arena político-cultural e no cenário da sociedade civil, dada a sua forma de 
articulação/atuação em redes com extensão global. Ele tem elaborado uma nova gramática no repertório 
das demandas e dos conflitos sociais, trazendo novamente as lutas sociais para o palco da cena pública, e 
a política para a dimensão, tanto na forma de operar, nas ruas, como no conteúdo do debate que trouxe à 
tona: o modo de vida capitalista ocidental moderno e seus efeitos destrutivos sobre a natureza (humana, 
animal e vegetal). (GOHN, 2003) 
 
É INCORRETO afirmar que o movimento antiglobalização 
 
A) cria uma rede de resistência, expressa em atos de desobediência civil e propostas alternativas à forma 
atual da globalização, considerada como o principal fator da exclusão social existente.  
B) defende um outro tipo de globalização, baseado na solidariedade e no respeito às culturas, voltado para 
um novo tipo de modelo civilizatório, com desenvolvimento econômico, mas também com justiça e 
igualdade social.  
C) é composto por atores sociais tradicionais, veteranos nas lutas políticas, acostumados com o repertório 
de protestos políticos, envolvendo, especialmente, os trabalhadores sindicalizados e suas respectivas 
centrais sindicais.  
D) recusa as imposições de um mercado global, uno, voraz, além de contestar os valores impulsionadores 
da sociedade capitalista, alicerçada no lucro e no consumo de mercadorias supérfluas.  
E) utiliza-se de mídias, tradicionais e novas, de modo relevante para suas ações com o propósito de dar 
visibilidade e legitimidade mundiais ao divulgar a variedade de movimentos de sua agenda.  
 
Questão 8 
 
Com relação à crise econômica internacional, julgue as assertivas abaixo: 
 
I. A mais-valia ou maior valor gerado no processo produtivo retroalimenta-se e atinge a esfera do capital 
fictício, isto é, maior valor gerado ficticiamente. 
II. A atual crise financeira e econômica demonstra de forma inconteste a dissolução do capitalismo liberal. 
III. A despeito de crises cada vez mais intensas e em períodos de tempo cada vez menores, 
historicamente, o capitalismo tem se recriado, ressurgido, tal qual como uma fênix na mitologia grega.  
IV. Da mesma forma que o Leste Europeu ruiu diante da tentativa de um modelo econômico alternativo à 
economia de mercado, a crise eclodida no ano de 2008 demonstrou, de forma inconteste, a derrocada da 
hegemonia da economia americana e da economia de mercado.    
V. A crise econômica atual é pontual e não sistêmica, ou seja, não se disseminou entre diferentes países, 
tendo em vista que, por exemplo, países como o Brasil que não sofreram seus impactos.      



 
Da análise das assertivas, está CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I e III apenas. 
B) II e IV apenas. 
C) III e V apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 
E) Nenhuma das assertivas. 
 
Questão 9 
 
Com base na contemporaneidade da economia mundial, a origem e dinâmica da crise atual suscita 
em seu bojo:  
 
A) Apenas questões marxistas. 
B) Apenas questões Keynesianas. 
C) Apenas questões do liberalismo. 
D) Negação ao marxismo, keynesianismo e liberalismo. 
E) Simultaneidade conjuntural do marxismo, keynesianismo e liberalismo.     
 
Questão 10 
 
Inúmeros debates públicos emergiram após as manifestações ocorridas em 2013, no Brasil. Entre eles se 
destaca o uso da violência.  

 

 
Fonte: www.pirikart.com.br 

 
Comparando a cobertura geral da mídia nacional sobre a temática com a charge acima, é 
INCORRETO afirmar: 
 
A) Os Black Blocs consistem em um dos grupos mais criminalizados pela mídia nacional. 
B) A cobertura da mídia brasileira tendeu a desqualificar as ações dos manifestantes, mas é menos crítica 
quando se trata de analisar a violência empregada pelo Estado.  
C) Há um aparente paradoxo na relação entre a mídia e os Black Blocs. Eles atuam procurando captar a 
atenção da mídia para sua causa. A mídia, entretanto, criminaliza-os.  
D) As manifestações ganharam espaço na mídia apenas a partir do momento em que táticas de violência 
foram incorporadas a elas. 
E) Os ataques dos Black Blocs concentram-se na destruição de bens e não na agressão física, em geral, 
evitando o ataque a pequenos comércios. 
 
Questão 11 
 
As fronteiras traçadas no Plano de Partilha da Palestina, aprovado em 28 de novembro de 1947, pela 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, foram alteradas com o passar dos anos em virtude 
de importantes conflitos ocorridos na região. Os mapas abaixo, de 1 a 4, retratam a ocupação do território 
em momentos históricos específicos: 
 



 
Fonte: http://sabbah.biz/mt/archives/2011/09/24/palestine-israel-map-2011/ 

 
Com base nos mapas, acima, avalie as afirmações a seguir. 
 
I – O Mapa 3 retrata as conquistas de território por Israel em virtude da Guerra dos Seis Dias. 
II – O Mapa 4 refere-se à ocupação do território da região palestina durante o Mandato Britânico. 
III – O Mapa 2 apresenta os contornos traçados pela Resolução 181 (II) da Assembleia Geral da ONU, 
tendo em vista o fim do Mandato Britânico, após a Segunda Guerra Mundial; 
IV – O Mapa 1 apresenta a situação da ocupação do território palestino pelos judeus após a Segunda 
Guerra Mundial, antes do fim do Mandato Britânico; 
V - O Mapa 1 apresenta a situação da ocupação do território palestino pelos judeus após a Primeira 
Guerra Mundial, antes do início do Mandato Britânico. 
 
É INCORRETO apenas o que se afirma em: 
 
A) I e III 
B) II e IV 
C) II e V 
D) III e V 
E) IV e I 
 
Questão 12 
 
A crise econômica e financeira iniciada no segmento imobiliário americano, especificamente, 
oriunda dos créditos subprime, contempla as seguintes afirmações:      
 
I. A crise é oriunda da deficiência do pensamento keynesiano em não propor em tempo hábil a intervenção 
do Estado do bem estar econômico e social. 
II. Estado do bem estar econômico e social em nada se relaciona com a teoria de Keynes, mas tão 
somente à ideia da escola clássica do pensamento econômico liberal, que prega a participação do Estado 
na economia apenas no que se refere à segurança nacional, educação pública e demais necessidades 
que não despertam interesse da iniciativa privada. 
III. A não neutralidade da moeda na economia é um pressuposto do princípio da deficiência da demanda 
efetiva em Keynes, estando fortemente inserida como parte de crise.  
IV. A neutralidade da moeda na economia é um princípio do pensamento econômico da escola liberal e, 
como tal, conclama a participação do Estado na economia como mentor de políticas monetárias e fiscais 
anticíclicas.           
V. A crise de 2008 é oriunda da ausência de regulamentações mais consistentes e efetivas de mercado 
em busca da maximização dos lucros. 
 
Da análise das assertivas, está CORRETO o que se afirma em: 
 
A) Apenas as questões I e III são verdadeiras. 
B) Apenas as questões II e IV são verdadeiras. 
C) Apenas as questões III e V são verdadeiras. 
D) Todas as questões são verdadeiras. 



E) Todas as questões são falsas.  
 
Questão 13 
 
As manifestações ocorridas em diversas cidades no Brasil, durante 2013, colocaram em pauta, na agenda 
pública, diversos temas pendentes. Além do conteúdo, elas se destacaram pela forma. Segundo Lima 
(2013), “[p]elo que se sabe, a maioria dos aglutinadores e participantes das manifestações é formada por 
jovens – em Brasília, um dos ‘líderes’ da chamada Revolta do Vinagre’ tem 17 anos – que foram 
inicialmente convocadas através de redes sociais, isto é, um sistema de comunicação interpessoal 
independente do controle da velha mídia. Apesar de ‘conectados’ por essas redes e, portanto, de não se 
informarem, não se divertirem e não se expressarem (prioritariamente) por meio da velha mídia, os jovens 
que detonaram as manifestações ainda dependem dela para alcançar visibilidade pública, isto é, para 
serem incluídos no espaço formador da opinião pública.” 
 
Considerando o posicionamento expresso no texto, avalie as seguintes asserções: 
 
I. As redes sociais virtuais, em princípio, possibilitam a organização de manifestações presenciais, mas 
não garantem a inclusão dos jovens no debate público.  
II. As redes sociais se apresentam como canal alternativo e democrático de informação, garantindo a 
inserção de temas, até então marginais, na agenda pública. 
III. A velha mídia detém o monopólio da visibilidade pública, o que obriga os jovens a utilizarem táticas 
para ganharem os noticiários e serem ouvidos publicamente. 
 
Da análise das assertivas, está CORRETO o que se afirma em: 
 
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 correta. 
E) Apenas a proposição II é correta. 
 
Questão 14 
 
As sociedades que surgiram resultam do contato dos europeus ibéricos, em seu processo de 
desbravamento do novo mundo, com as civilizações que aqui habitavam, e vêm influenciadas fortemente 
pelo catolicismo. Esse seria um dos pontos fundamentais que marcaram e ainda marca, não somente a 
América Portuguesa como também a América Espanhola. 

Com isso em mente analise se as assertivas abaixo estão CORRETAS: 

I. A religião católica foi fundamental para a efetivação da ocupação do Novo Mundo.  
II. A presença dos jesuítas no processo de colonização da América acabou por  representar uma ameaça 
aos Estados Ibéricos europeus.  
III. A autonomia em 1822 retirou a América Portuguesa de sua condição de dependência  do catolicismo 
passando de Monarquia para República.  
IV. A América Portuguesa permaneceu católica após a sua independência política,  entretanto, a América 
Espanhola libertou-se da influência da Igreja de Roma e tornou- se uma República laica.  
V. O Brasil se tornou uma nação livre, mas fortemente marcada pelo catolicismo e pelo  tráfico humano.  
 
Da análise das assertivas, está CORRETO o que se afirma em: 

A) I, II e III apenas. 
B) III apenas. 
C) IV e V apenas. 
D) V apenas. 
E) I e IV apenas. 
 
Questão 15 
 
Leia o texto abaixo: 



 
“É ou não ético roubar um remédio cujo preço é inacessível, a fim de salvar alguém, que, sem ele, 
morreria? Seria um erro pensar que, desde sempre, os homens têm as mesmas respostas para questões 
desse tipo. Com o passar do tempo, as sociedades mudam e também mudam os homens que as 
compõem. Na Grécia Antiga, por exemplo, a existência de escravos era perfeitamente legítima: as 
pessoas não eram consideradas iguais entre si, e o fato de umas não terem liberdade era considerado 
normal. Hoje em dia, ainda que nem sempre respeitados, os Direitos Humanos impedem que alguém ouse 
defender, explicitamente, a escravidão como algo legítimo.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012) 
 
Com relação à ética e cidadania, avalie as afirmações seguintes: 
 
I. Toda pessoa tem direito ao respeito de seus semelhantes, a uma vida digna, a oportunidades de realizar 
seus projetos, mesmo que esteja cumprindo pena de privação de liberdade, por ter cometido delito 
criminal, com trâmite transitado e julgado. 
II. Sem o estabelecimento de regras de conduta, não se constrói uma sociedade democrática, pluralista, 
por definição, e não se conta com referenciais para se instaurar uma cidadania como valor. 
III. Segundo o princípio da dignidade humana, que é contrário ao preconceito, toda e qualquer pessoa é 
digna e merecedora de respeito, não importando, portanto, sexo, idade, cultura, raça, religião, classe 
social, grau de instrução e orientação sexual. 
 
É correto o que se afirma em: 
 
A) I apenas. 
B) III apenas. 
C) I e II apenas. 
D) II e III apenas. 
E) I, II e III. 
 
Questão 16 
 
Nos últimos anos, a reforma da ONU ganhou lugar de destaque na agenda global, mobilizando esforços 
diplomáticos de toda a comunidade internacional.  
 
No que concerne esse processo de reforma, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Tendo alcançado consenso acerca de questões políticas e institucionais, como a redefinição das 
competências do Secretariado Geral, do Conselho de Segurança e das agências especializadas do 
Sistema ONU, o processo de reforma concentra-se, no presente momento, em cuidar de questões apenas 
administrativas e técnicas para ser implementado. 
II. O dissenso a respeito da ampliação do Conselho de Segurança e o exercício do veto por parte dos 
membros permanentes desse órgão impede o avanço das reformas. 
III. O Brasil propõe que a reforma inclua novos membros permanentes no Conselho de Segurança, como 
ele próprio e seus aliados do G4 (Alemanha, Japão e Índia). 
 
Sobre as assertivas acima, estão CORRETAS apenas: 
 
A) I. 
B) II e III. 
C) III. 
D) II. 
E) I e II. 
 
Questão 17 
 
Leia o texto abaixo: 

 
Reunidos na cidade do Rio de Janeiro, 300 parlamentares de 85 países se comprometeram a ajudar seus 
governantes a alcançar os objetivos estabelecidos nas conferências Rio +20 e Rio 92, assim como a 
utilizar a legislação para promover um crescimento mais verde e socialmente inclusivo para todos. Após 
três dias de encontros na Cúpula Mundial e Legisladores, promovida pela GLOBE Internacional – uma 



rede internacional de parlamentares que discute ações legislativas em relação ao meio ambiente - , os 
participantes assinaram um protocolo que tem como objetivo sanar as falhas no processo da Rio 92. Em 
discurso durante a sessão de encerramento do evento, o vice-presidente do Banco Mundial para a 
América Latina e o Caribe afirmou: “Esta Cúpula de Legisladores mostrou claramente que, apesar dos 
acordos globais serem úteis, não precisamos esperar. Podemos agir e avançar agora, porque as escolhas 
feitas hoje nas áreas de infraestrutura, energia e tecnologia determinarão o futuro”. (BANCO MUNDIAL, 
2012) 
 
O compromisso assumido pelos legisladores, explicitado no texto acima, é condizente com o fato 
de que: 
 
A) os acordos internacionais relativos ao meio ambiente são autônomos, não exigindo de seus signatários 
a adoção de medidas internas de implementação para que sejam revestidos de exigibilidade pela 
comunidade internacional. 
B) a mera assinatura de chefes de Estado em acordos internacionais não garante a implementação interna 
dos termos de tais acordos, sendo imprescindível, para isso, a efetiva participação do Poder Legislativo de 
cada país. 
C) as metas estabelecidas na Conferência Rio 92 foram cumpridas devido à propositura de novas leis 
internas, incremento de verbas orçamentárias destinadas ao meio ambiente e monitoramento da 
implementação da agenda do Rio pelos respectivos governos signatários. 
D) a atuação dos parlamentares dos países signatários de acordos internacionais, restringe-se aos 
mandatos de seus respectivos governos, não havendo relação de causalidade entre o compromisso de 
participação legislativa e o alcance dos objetivos definidos em tais convenções. 
E) a Lei de Mudança Climática aprovada recentemente no México não impacta o alcance dos resultados 
dos compromissos assumidos por aquele país de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, evitar o 
desmatamento e de se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. 
 
Questão 18 
 
Sobre a crise na Zona Euro podemos afirmar: 

I. No caso específico da UE, os países da Zona Euro e principalmente os ditos PIIGS - Portugal, Itália, 
Irlanda, Grécia e Espanha – também designados de periféricos frente ao “núcleo duro” – Alemanha e 
França – foram fortemente atingidos e fragilizados gerando forte instabilidade econômica e, 
consequentemente, social. 

PORQUE 

II. Os ditos países periféricos caracterizam-se por serem heterogêneos, com delicada situação fiscal, 
considerável endividamento privado, baixa competitividade externa e desequilíbrio nas contas públicas. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
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 19 
 
A crise financeira internacional que eclodiu nos Estados Unidos, em 15 de setembro de 2009, com a 
falência do banco Lehman Brothers, com 158 anos de existência, foi resultado de uma série de decisões 
de política econômica tomadas desde o início da década, que quase levaram ao colapso total o sistema 
financeiro internacional. Qual foi a causa dessa crise? 
 
A) A falta de regulamentação do sistema financeiro e a ampla circulação dos chamados “papeis tóxicos”, 
que abalaram o mercado imobiliário norte-americano. 
B) A política de equilíbrio orçamentário adotada pelo governo Bush, que resultou na severa restrição do 
crédito dos Estados Unidos. 



C) O câmbio sobrevalorizado da China. 
D) O excesso de poupança interna nos Estados Unidos, que demonstrava a desconfiança da população 
com a saúde financeira do país. 
E) O pacote de ajuste estrutural aplicado pelo FMI aos Estados Unidos, que levou a demandas por 
reformas nas instituições de Bretton Woods. 
 
Questão 20 
 
O Ministério do Meio Ambiente, em junho de 2009, lançou campanha para o consumo consciente de 
sacolas plásticas, que já atingem, aproximadamente, o número alarmante de 12 bilhões por ano no Brasil. 
 
Veja o slogan dessa campanha: 
 

 
 
O possível êxito da campanha ocorrerá porque 
 I. se cumpriu a meta de emissão zero de gás carbônico estabelecida pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente, revertendo o atual quadro de elevação das médias térmicas globais. 
II. deixaram de ser empregados, na confecção das sacolas plásticas, materiais oxibiodegradáveis e seus 
chamados bioplásticos, que, sob certas condições de luz e de calor, fragmentam-se. 
III. foram adotadas, por parcela da sociedade brasileira, ações comprometidas com mudanças em seu 
modo de produção e de consumo, atendendo aos objetivos preconizados pela sustentabilidade. 
IV. houve redução tanto no quantitativo de sacolas plásticas descartadas indiscriminadamente no 
ambiente, como também no tempo de decomposição de resíduos acumulados em lixões e aterros 
sanitários. 
 
Estão CORRETAS somente as afirmativas: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
Questão 21 
 
Leia o texto abaixo:  
 
“Enquanto nosso clima se desestabiliza, as cidades inundam, as florestas queimam, os cultivos são 
arruinados pela seca e a contaminação radioativa vaza para a água e o solo, muitos contadores e 



analistas políticos estão despertando. São seguidos por organizações não governamentais, dirigentes 
sociais, informantes e uns poucos políticos que pensam no interesse público. A grande mensagem é que a 
arraigada, mas falsa, filosofia do ‘economismo’ e seus dogmas estreitos e antiquados são o vírus oculto 
que propaga a ‘financialização’ e a destruição social e ecológica. Este código-fonte se propaga por todo o 
mundo, se apropria da tomada de decisões públicas e privadas, e faz caso omisso de pesquisas científicas 
em outras disciplinas que demonstram a situação real dos 7,5 bilhões de pessoas que integram nossa 
família humana neste planeta. A mudança é difícil, especialmente em muitas mentes humanas, como 
escreveu meu falecido amigo Thomas Kuhn, em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, em 
1962. Os novos paradigmas se introduzem nos sistemas sociais ‘um por vez com cada funeral’. A mãe de 
todas as bolhas financeiras.”  (HENDERSON, 2013) 
 
Com base no texto apresentado, avalie as afirmações seguintes: 
 
I. A economia financeira, segundo Henderson, nutre as práticas econômicas internacionais ao mesmo 
tempo em que apregoa o mal ao tecido social é à natureza. 
II. Os dogmas do economicismo, referenciado no texto, aludem às construções políticas keynesianas e 
hayekianas, as quais fundamentam a teoria e prática neoliberal. 
III. Em seu primeiro parágrafo o autor apresenta uma contradição, a qual expõe interesses destoados 
entre a economia e a sociedade. Nesse sentido, seu objetivo é associar ambos os elementos, mostrando 
que grande parte das mazelas no corpo social diz respeito às práticas atuais econômicas. 
IV. A crise financeira econômica que nutre o texto é a crise de 2008. Tal crise aumentou a instabilidade 
social, logo cidadã, dos indivíduos pertencentes aos países ricos, excluindo impactos também sociais em 
outros continentes e regiões, como América do Sul e o Extremo Oriente. 
 
É correto afirmar que: 
 
A) I e IV são afirmações corretas. 
B) I e II são afirmações complementares. 
C) I e III são afirmações erradas. 
D) II e III são afirmações corretas. 
E) III e IV são afirmações complementares.  
 
Questão 22 
 
“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 1 e 18, 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 cultura. A produção e a informação globalizadas permitem a emergência 
de lucro em escala mundial, buscando pelas firmas globais, que constituem o verdadeiro motor da 
atividade econômica.” (SANTOS, 2002) 
 
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. 
 

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 as 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 23 
 
Na última década, a China tornou-se o principal parceiro comercial brasileiro, assumindo relevância 
crescente na agenda internacional política e comercial do Brasil.  
 
A respeito das relações bilaterais entre esses países, assinale a opção CORRETA: 
 
A)  Em 2012, no contexto da Rio+20, Brasil e China adotaram o Plano Decenal de Cooperação, que, no 
capítulo referente à cooperação financeira, prevê o exclusivo uso das respectivas moedas nacionais, no 
comércio bilateral, em detrimento do dólar.  
B)  O Brasil tem ampliado suas exportações para a China, não obstante recuos sazonais, dado o regular 
incremento da dependência chinesa de importação de alimentos, especialmente de carnes e grãos.  
C)  O elevado estoque de investimentos chineses no Brasil, nos últimos anos, em torno de US$ 24 bilhões, 
tem sido canalizado para obras de infraestrutura e para setores econômicos de ponta e de alto valor 
agregado, tais como biotecnologia, nanotecnologia e robótica.  
D)  A crescente importância dos laços políticos e comerciais bilaterais levou a China a apoiar o candidato 
brasileiro vitorioso na disputa pela direção-geral da OMC, assim como a subscrever proposta brasileira, no 
âmbito da entidade, de imposição de medidas comerciais compensatórias aos desequilíbrios cambiais.  
E)  O significativo decréscimo das exportações brasileiras para a China nos primeiros meses de 2013 
deveu-se, em grande parte, a problemas de infraestrutura e logística nos portos nacionais.  
 
 
Questão 24 
 
“Então vieram os eventos de 1956 – a Batalha de Suez. Todos nós sabemos o que aconteceu em 1956. 
Quando nós nos levantamos para demandar nossos direitos, Reino Unido, França e Israel opuseram-se a 
nós, e nós enfrentamos a agressão tripartite. Nós resistimos, entretanto, e proclamamos que nós 
lutaríamos até a última gota de nosso sangue. Deus deu-nos sucesso e a vitória de Deus foi grande (...) 
Se os Estados Unidos e o Reino Unido apoiam Israel, nós devemos dizer que nosso inimigo não é apenas 
Israel, mas também os Estados Unidos e o Reino Unido, e ameaça-los enquanto tal. Se as potências 
ocidentais negam nossos direitos e nos ridicularizam e desprezam, nós, árabes, devemos ensiná-los a nos 
respeitar e a nos levar a sério. Se não fizermos isso, tudo o que falamos sobre a Palestina, o povo 
palestino e os direitos palestinos será nulo e vazio, e não terá consequências. Nós devemos tratar os 
inimigos como inimigos, e os amigos como amigos (...) Em nome do povo UAR, eu agradeço à URSS por 
sua grande atitude enquanto um amigo real. Este tipo de atitude é o que esperamos. Eu disse ontem que 
nós não solicitamos que a URSS ou que qualquer outro Estado intervenha porque nós realmente 
queremos evitar qualquer confrontação que deve levar a uma guerra mundial, e também porque nós 
realmente trabalhamos para a paz e defendemos um mundo pacífico. Quando nós defendemos a política 
de não-alinhamento, nosso objetivo central era a paz mundial.” Fragmentos do discurso do Presidente 
Egípcio Nasser à Assembleia Nacional, 29 de maio de 1967. 
 
Acerca do discurso apresentado, avalie se as afirmações abaixo: 
 
I. As preocupações do Presidente Nasser expõe a constituição da bipolaridade e sua extensão para as 
relações entre os países árabes e Israel. 
II. Dentro da geopolítica do petróleo, o discurso do Presidente pode ser compreendido como primeiro ato 
político que configurou, meses depois, o primeiro choque do petróleo, como uma espécie de retaliação 
política do oriente ao ocidente. 
III. Nasser, como Presidente Egípcio, foi peça fundamental para a constituição do nacionalismo egípcio e o 
controle do Canal de Suez. 
IV. Após a Guerra dos Seis dias, os avanços das forças armadas israelenses impuseram ao Egito perda 
do controle da produção de petróleo, como também redefinição das fronteiras palestinas. 
 



É correto afirmar que: 
 
A) A afirmação I é correta 
B) A afirmação II é falsa 
C) As afirmações III e II são complementares 
D) A afirmação I e IV falsas 
E) As afirmações I e III são verdadeiras. 
 
Questão 25 

 

 
Fonte: ENADE 2012 

 
Com base no gráfico acima, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 
 
I. Desde os anos 2000, como indica o gráfico proposto, a taxa de crescimento do PIB dos países em 
desenvolvimento é muito superior à dos países desenvolvidos, o que aumenta a influência de tais 
economias emergentes no cenário internacional. 
 

PORQUE 
 
II. A interdependência econômica entre os países diminui na década de 2000, fato que pode ser observado 
no gráfico e que se deve à autonomia do nível de crescimento dos países em desenvolvimento em relação 
ao nível de crescimento dos países desenvolvidos, o que modifica a geografia econômica estabelecida 
após a Segunda Guerra Mundial. 
 
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 26 
 
A Organização de Direitos Humanos (Human Rights Watch) denunciou a existência de 27 centros de 
tortura na Síria. De acordo com o relatório da organização, ex-presos e desertores identificaram a 
localização, os métodos de tortura e até os dirigentes dos centros de detenção, que são comandados pelo 
serviço secreto da Síria. Segundo a organização, a maioria das vítimas é formada por homens, entre os 18 
e 35 anos, mas há, também, entre as vítimas, crianças, mulheres e idosos. De acordo com o relatório, a 
maior parte das torturas ocorreu nas instalações dos departamentos de informações militares, de direção 
da segurança política e nas direções gerais de informações e da Força Aérea Síria, conhecidas como 
mukhabarat. A organização pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que envie ao Tribunal 
Penal Internacional (TPI) denúncia contra a Síria e que adote sanções contra os responsáveis pelos 
abusos. Pediu, ainda, que o presidente sírio, Bashar Al Assad, seja responsabilizado por crimes contra a 
humanidade (AGÊNCIA BRASIL, 2012). 
 
Segundo o texto acima, desde o início dos levantes contra o governo Bashar al Assad, em março 
de 2011, o governo sírio tem violado inúmeros direitos humanos básicos de sua população. Acerca 
desse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 
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QUESTÃO 13 

K� ĞŶĨŽƋƵĞ� ĚĂ� ƉŽůşƟĐĂ� ĞǆƚĞƌŶĂ� ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ� ŶĂ� ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ�
ĚŽƐ� ŵĞƌĐĂĚŽƐ� ĚŽƐ� ƉĂşƐĞƐ� ƐƵůͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ͕� ĚŝŶĂŵŝǌĂĚĂ�
ŶŽ�ƉƌŝŵĞŝƌŽ�ĚĞĐġŶŝŽ�ĚŽ�ƐĠĐƵůŽ�yy/͕� ƚĞŵ�Ă� /ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ�ĚĂ�
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ�ZĞŐŝŽŶĂů�^ƵůͲ�ŵĞƌŝĐĂŶĂ�;//Z^�Ϳ�ĐŽŵŽ�ƵŵĂ�
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͘���//Z^��Ġ�Ƶŵ�ƉƌŽũĞƚŽ�ĚĞ�ĚŽǌĞ�ƉĂşƐĞƐ�
ƋƵĞ�ƉĞƌĐĞďĞŵ�Ž�ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ�ƐƵůͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽ�ĐŽŵŽ�ĞƐƉĂĕŽ�
ŐĞŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͕�ŽŶĚĞ�Ġ�ƉƌĞĐŝƐŽ�ƌĞĚƵǌŝƌ�ĂŽ�ŵşŶŝŵŽ�
ĂƐ�ďĂƌƌĞŝƌĂƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƐ�ĂŽ�ĐŽŵĠƌĐŝŽ�Ğ�ŽƐ�ĞƐƚƌĂŶŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ�
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ͘� �� ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ� ƐŝƐƚġŵŝĐĂ� Ğ� Ă� ůŽŐşƐƟĐĂ� ƉĂƌĂ�
ĞƐƐĂ� ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ� ƌĞƐƉĂůĚĂŵͲƐĞ� ŶŽ� ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ� ĚĂ�
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕� ĚŽ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ� Ğ� ĚĂ� ĞŶĞƌŐŝĂ͕� ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�
ĚĞ� ƉŽůşƟĐĂƐ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂŝƐ� ŶĂ� �ŵĠƌŝĐĂ� ĚŽ� ^Ƶů͘� �ĞƐƚĂĐĂͲƐĞ�
Ă� �ŵĂǌƀŶŝĂ͕� ƌĞŐŝĆŽ� ĐŽŵ� ĐĂƌġŶĐŝĂ� ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͕� ĨŽƌƚĞ�
ĂƉĞůŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�Ğ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĨƌŽŶƚĞŝƌĂƐ� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͘�
K�ƉƌŽũĞƚŽ�ƉƌĞǀġ�Ă�ĨŽƌŵĂĕĆŽ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ�
ĐŽŵ� Ă� ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ� ĚĞ� ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ� ŝŶƚĞƌůŝŐĂĚĂƐ� ƋƵĞ�
ƐƵƉĞƌĞŵ�ŐĂƌŐĂůŽƐ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚĞ�ĞŶƚƌĞ�ƉĂşƐĞƐ�
ǀŝǌŝŶŚŽƐ͘�dĂŝƐ�ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐ�ǀŝĂďŝůŝǌĂƌĆŽ�Ž�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ŇƵǆŽƐ�
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ� ŶŽ� ŵĞƌĐĂĚŽ� ƐƵůͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽ� Ğ� ĚĞƐƚĞ� ĐŽŵ� Ž�
ŵĞƌĐĂĚŽ�ŵƵŶĚŝĂů͘�

��ƌĞƐƉĞŝƚŽ�ĚĂ�//Z^��Ğ�ĚĞ�ƐĞƵƐ�ƌĞŇĞǆŽƐ�ŶĂ��ŵĂǌƀŶŝĂ͕�ĂǀĂůŝĞ�
ĂƐ�ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ�Ğ�Ă�ƌĞůĂĕĆŽ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ĞŶƚƌĞ�ĞůĂƐ͘

I. ��//Z^��ƚŽƌŶŽƵ�ĞǀŝĚĞŶƚĞ�Ă�ƉŽƐŝĕĆŽ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚĂ��ŵĂǌƀŶŝĂ�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ĂƐ� ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ� ĚĞ� ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�
ĚŽ��ƌĂƐŝů͘��ŝŶĚĂ�ƋƵĞ�Ă��ŵĂǌƀŶŝĂ�ŶĆŽ�ƐĞũĂ�Ă�ƉĂƌƚĞ�ĚŽ�
ĐŽŶƟŶĞŶƚĞ�ƐƵůͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽ�ƉŽƌ�ŽŶĚĞ�ƉĂƐƐĂŵ�ŽƐ�ŇƵǆŽƐ�
ŵĂŝƐ�ĚĞŶƐŽƐ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂů͕�Ă�//Z^��ƌĞĚĞĮŶŝƵ�Ă�ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ�
ĚĞƐƐĂ�ƌĞŐŝĆŽ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ�ŶĂ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ�ĚĞ�
ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ�ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͘

WKZYh�

II. �� ƉĞůĂ� �ŵĂǌƀŶŝĂ� ƋƵĞ� Ž� �ƌĂƐŝů� ƐĞ� ĐŽŶĞĐƚĂ�
ŐĞŽŐƌĂĮĐĂŵĞŶƚĞ� ĐŽŵ� ǀĄƌŝŽƐ� ƉĂşƐĞƐ� ƐƵůͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ͕�
ĂůĠŵ� ĚĞ� Ă� ƌĞŐŝĆŽ� ƐĞƌ� ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂ� ĐŽŵŽ� ĨƌŽŶƚĞŝƌĂ�
ĚĞ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ� ĐŽŵ� ŐƌĂŶĚĞ� ƉŽƚĞŶĐŝĂů� ƉĂƌĂ� ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ�
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ� ĚĂ� ƐŽĐŝŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͕� ĂƉĞƐĂƌ� ĚĞ� ƐƵĂƐ�
ĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘

��ƌĞƐƉĞŝƚŽ�ĚĞƐƐĂƐ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕�ĂƐƐŝŶĂůĞ�Ă�ŽƉĕĆŽ�ĐŽƌƌĞƚĂ͘

A �Ɛ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ�/�Ğ�//�ƐĆŽ�ƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕�Ğ�Ă�//�Ġ�
ƵŵĂ�ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ�ĚĂ�/͘

B �Ɛ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ�/�Ğ�//�ƐĆŽ�ƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕�ŵĂƐ�Ă�
//�ŶĆŽ�Ġ�ƵŵĂ�ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ�ĚĂ�/͘

C ��ĂƐƐĞƌĕĆŽ�/�Ġ�ƵŵĂ�ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕�Ğ�Ă�//�Ġ�ƵŵĂ�
ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ�ĨĂůƐĂ͘

D �� ĂƐƐĞƌĕĆŽ� /� Ġ� ƵŵĂ� ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ� ĨĂůƐĂ͕� Ğ� Ă� //� Ġ� ƵŵĂ�
ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘

E �Ɛ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ�/�Ğ�//�ƐĆŽ�ƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ�ĨĂůƐĂƐ͘

QUESTÃO 14 

�Žŵ�ďĂƐĞ�ŶŽ�ŐƌĄĮĐŽ�ĂĐŝŵĂ͕�ĂǀĂůŝĞ�ĂƐ�ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ�

Ğ�Ă�ƌĞůĂĕĆŽ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ĞŶƚƌĞ�ĞůĂƐ͘

I. �ĞƐĚĞ� ŽƐ� ĂŶŽƐ� ϮϬϬϬ͕� ĐŽŵŽ� ŝŶĚŝĐĂ� Ž� ŐƌĄĮĐŽ�

ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕� Ă� ƚĂǆĂ� ĚĞ� ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ� ĚŽ� W/�� ĚŽƐ� ƉĂşƐĞƐ�

Ğŵ� ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ� Ġ�ŵƵŝƚŽ� ƐƵƉĞƌŝŽƌ� ă� ĚŽƐ� ƉĂşƐĞƐ�

ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕� Ž� ƋƵĞ� ĂƵŵĞŶƚĂ� Ă� ŝŶŇƵġŶĐŝĂ� ĚĞ� ƚĂŝƐ�

ĞĐŽŶŽŵŝĂƐ�ĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ�ŶŽ�ĐĞŶĄƌŝŽ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘

WKZYh�

II. �� ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ� ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ� ĞŶƚƌĞ� ŽƐ� ƉĂşƐĞƐ�

ĚŝŵŝŶƵŝƵ� ŶĂ� ĚĠĐĂĚĂ� ĚĞ� ϮϬϬϬ͕� ĨĂƚŽ� ƋƵĞ� ƉŽĚĞ� ƐĞƌ�

ŽďƐĞƌǀĂĚŽ�ŶŽ�ŐƌĄĮĐŽ�Ğ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞǀĞ�ă�ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�ĚŽ�

ŶşǀĞů�ĚĞ�ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�Ğŵ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�

Ğŵ� ƌĞůĂĕĆŽ� ĂŽ� ŶşǀĞů� ĚĞ� ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ� ĚŽƐ� ƉĂşƐĞƐ�

ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕�Ž�ƋƵĞ�ŵŽĚŝĮĐĂ�Ă�ŐĞŽŐƌĂĮĂ�ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ�

ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ�ĂƉſƐ�Ă�^ĞŐƵŶĚĂ�'ƵĞƌƌĂ�DƵŶĚŝĂů͘

��ƌĞƐƉĞŝƚŽ�ĚĞƐƐĂƐ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕�ĂƐƐŝŶĂůĞ�Ă�ŽƉĕĆŽ�ĐŽƌƌĞƚĂ͘

A �Ɛ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ�/�Ğ�//�ƐĆŽ�ƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕�Ğ�Ă�//�Ġ�

ƵŵĂ�ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ�ĚĂ�/͘

B �Ɛ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ�/�Ğ�//�ƐĆŽ�ƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕�ŵĂƐ�Ă�

//�ŶĆŽ�Ġ�ƵŵĂ�ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ�ĚĂ�/͘

C ��ĂƐƐĞƌĕĆŽ�/�Ġ�ƵŵĂ�ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕�Ğ�Ă�//�Ġ�ƵŵĂ�

ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ�ĨĂůƐĂ͘

D �� ĂƐƐĞƌĕĆŽ� /� Ġ� ƵŵĂ� ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ� ĨĂůƐĂ͕� Ğ� Ă� //� Ġ� ƵŵĂ�

ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘

E �Ɛ�ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ�/�Ğ�//�ƐĆŽ�ƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ�ĨĂůƐĂƐ͘
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I. As dificuldades encontradas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em aprovar resolução que 
permita uma ação internacional mais incisiva contra o governo sírio tem resultado no aprofundamento da 
crise doméstica e no seu transbordamento para países vizinhos. 
 

PORQUE 
 
II. O apoio diplomático, em particular de dois países com poder de veto no Conselho de Segurança, 
paralisa a tomada de decisões a respeito do problema, dando ao governo sírio margem de ação contra a 
oposição, e, ao mesmo tempo, mantendo ativa a influência síria nos Estados da região. 
 
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 27 
 
Uma série de manifestações populares ocorreu ao redor do mundo nos últimos anos. No Brasil, os jovens 
foram às ruas em 2013 e, desde fevereiro deste ano, a Venezuela é palco de protestos.  
 
Comparando as manifestações ocorridas em ambos os países, análise as seguintes asserções: 
 
I. Em ambos os casos, os manifestantes sofreram agressões sistemáticas à integridade física por parte da 
polícia. 
II. A violência foi praticada por manifestantes e pela polícia em ambos os casos, mas quase todo o debate 
público, promovido pela mídia nacional e internacional, se centrou nas práticas dos primeiros.   
III. Em ambos os casos, as manifestações foram promovidas pela oposição político-partidária que, durante 
anos, efetua ataques frequentes ao governo. 
 
A respeito das asserções, assinale a opção CORRETA: 
 
A) Apenas a asserção I é correta. 
B) As asserções I e II são corretas. 
C) Apenas a asserção II é correta.  
D) As asserções I e III são corretas. 
E) Todas as asserções são corretas. 
 
Questão 28 
 
Vários países da América do Sul, incluindo o Brasil, estão presentes na MINUSTAH, força da ONU que 
visa garantir a segurança no Haiti.  
 
Com relação ao tema, avalie as seguintes afirmações. 
 
I. É de responsabilidade da Assembleia Geral da ONU determinar onde e quando uma operação de paz, 
como a MINUSTAH, deve ocorrer. 
II. Além da participação na missão do Haiti, o Brasil liderou, no âmbito da União Sul-Americana das 
Nações (UNASUL), a criação do Conselho de Defesa Sul-Americana. 
III. Além do Brasil, Chile e Argentina também estão bastante envolvidos na missão de paz no Haiti, como 
se verifica na oferta de tropas e apoio logístico ao país caribenho, o que revela ser a MINUSTAH uma 
missão liderada por países do Cone Sul. 
 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 
A) I. 
B) II. 
C) I e III. 
D) II e III. 



E) III. 
 
Questão 29 
 
Múltiplos fatores conjugam-se para fazer do Oriente Médio foco permanente de tensão e de conflitos, cujas 
repercussões não ficam restritas à região. No que concerne a esse quadro, algumas questões são 
mantidas no século XXI. 
 
Entre as assertivas abaixo, marque aquela que descreva uma situação presente no equilíbrio de 
poder do Oriente Médio antes do século XXI, e que persiste nos dias de hoje. 
 
A) Apesar do apoio do conjunto dos Estados árabes à decisão da ONU (1947) de encerrar o mandato 
britânico na Palestina e promover a partilha do território em dois Estados, apenas o de Israel materializou-
se, razão pela qual não se dissipa a instabilidade na região. 
B) Bem mais que a eventual importância estratégico militar, o problema apresentado pela definição do 
status de Jerusalém é uma questão secundária nos conflitos, e não mais faz parte das pautas mais 
urgentes de negociação. 
C) O fundamentalismo islâmico teve no Irã depois da revolução xiita de 1979 um polo irradiador, que 
identificou no Ocidente seu principal inimigo, representado pelos EUA e seu histórico aliado regional, 
Israel. 
D) Nas duas vezes em que atacaram militarmente o Iraque, em 1991 e na atualidade, os Estados Unidos 
encontraram vigorosa resistência da população local, em larga medida incentivada ela reprovação à 
política de Washington manifestada pelo conjunto dos Estados árabes. 
E) O fenômeno do terrorismo, que nasce no Oriente Médio com os movimentos islâmicos radicais, 
continua a ser o valor que mais fortemente colide com as premissas ocidentais. 
 
Questão 30 
 
“A crise financeira que assola o mundo é grave. Nada lhe é comparável desde 1929. É uma profunda crise 
de confiança decorrente de uma cadeia de empréstimos originalmente imobiliários baseados em 
devedores insolventes que, ao levar os agentes econômicos a preferirem a liquidez e assim liquidar seus 
créditos, está levando bancos e outras empresas financeiras à situação de quebra mesmo que elas 
próprias estejam solventes. Entretanto, dada à reação pronta e geralmente competente dos governos de 
todos os países, que compreenderam a gravidade do problema e pouco hesitaram antes de tomar 
medidas para aumentar a solvência e garantir a liquidez dos mercados, não há razão para pessimismo. 
Estou seguro que em breve a razão voltará aos mercados, as bolsas recuperarão parte de suas perdas, as 
taxas cambiais voltarão a se estabilizar, e a recessão – inevitável – não terá nada de parecido com a crise 
de 1929.” (PEREIRA, 2009) 

A respeito desse tema, avalie as afirmações abaixo: 

I.  É uma crise bancária que ocorre no centro do capitalismo, não é uma crise de balanço de pagamentos – 
comuns entre os países em desenvolvimento que tentavam até os anos 1990 crescer com poupança 
externa, ou seja, com déficit em conta corrente e endividamento externo.  
II. A causa direta da crise foi a concessão de empréstimos hipotecários de forma irresponsável, para 
credores que não tinham capacidade de pagar ou que não a teriam a partir do momento em que a taxa de 
juros começasse a subir como de fato aconteceu.  
III. Podemos também apontar como causa os sistemas financeiros nacionais que foram sistematicamente 
desregulados desde que, em meados dos anos 1970, começou a se formar a onda ideológica neoliberal 
ou fundamentalista de mercado.  
IV. Verificamos que frente à crise, os governos estão, usando instrumentos keynesianos e pragmáticos, 
não apenas o governo dos Estados Unidos, mas todos os governos relevantes financeiramente estão 
agindo imediatamente, e com força, governos que têm por trás de si Estados fortes, democráticos, dotados 
de legitimidade política e de recursos fiscais vultosos. 
 
A respeito das asserções, assinale a opção CORRETA: 
 
A)  I e II apenas.  
B)  II e IV apenas.  
C)  III e IV apenas.  



D)  I, II e III apenas.  
E)  I, III e IV apenas.  
 
Questão 31 
 
Após o fim da Guerra Fria, desenvolveu-se uma nova reflexão sobre as ameaças aos Estados no sistema 
internacional. No debate em torno das chamadas “novas ameaças”, passam a figurar temas como tráfico 
de armas, drogas e pessoas, degradação do meio ambiente e terrorismo. No contexto da América Latina, 
algumas dessas “novas ameaças” predominam e são motivo de preocupação de governos. 
 
Considerando as mencionadas “novas ameaças na América Latina”, avalie as afirmações a seguir: 
 
I. Grupos guerrilheiros e paramilitares, que mantêm presença relevante em alguns países da América 
Latina, apresentam novos desafios ao diversificarem sua atuação. Os principais problemas relacionados a 
essa situação dizem respeito à dificuldade do exercício da soberania estatal, o que resulta em precária 
manutenção do Estado de direito e do controle territorial. 
II. O tráfico de drogas é uma ameaça a praticamente todos os países da América Latina, já que a região é 
um corredor para a passagem de entorpecentes, o que alimenta o ciclo de violência nesse continente. 
Além disso, a América do Sul consome a maior parte da maconha e do ópio destinado ao consumo nos 
Estados Unidos da América. 
III. O terrorismo é a principal preocupação dos países da América Latina, especialmente nos anos 2000. A 
ampla discussão desse tema, após o 11 de setembro, resultou na assinatura da Convenção 
Interamericana contra o Terrorismo (CICTE), que definiu, de maneira clara, o conceito de terrorismo. 
 
É CORRETO o que se afirma: 
 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
Questão 32 
 
Diversos autores têm imputado ao fim da Guerra Fria e ao advento da globalização um recrudescimento 
do multilateralismo, consubstanciado em uma série de conferências da Organização das Nações Unidas 
(ONU), iniciada nos anos 1990 do século passado.  
 
Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), acordou-se que 
os países participantes deveriam adotar condutas com base em uma série de princípios políticos e 
filosóficos acerca da preservação do meio ambiente no plano multilateral, entre os quais, o 
reconhecimento das necessidades especiais dos países em desenvolvimento, base do Protocolo de 
Quioto atualmente sob processo de revisão. 
II. A Declaração de Viena sobre Direitos Humanos, emanada da conferencia homóloga convocada pela 
ONU, em 1993, consagrou, em relação a esses direitos, o princípio da universalidade. Esse princípio é, 
hoje, fonte de discórdia para a proteção humana em países do Oriente Médio e da Ásia, em relação, por 
exemplo, aos direitos da mulher. 
III. Malgrado o importante avanço do tratamento multilateral de temas como meio ambiente e direitos 
humanos, o multilateralismo fracassou no plano econômico, devido à crise econômica internacional de 
2008, que tornou qualquer cooperação entre os Estados impossível. 
 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) II e III. 
E) I e II. 



  
Questão 33 
 
“Com uma retrospectiva de meia década, está claro que a crise teve múltiplas causas. A mais óbvia são os 
próprios agentes financeiros – especialmente da espécie de exuberante irracionalidade Anglo-saxônica, 
que acreditava ter encontrado uma forma de banir o risco, quando, na realidade, tinham simplesmente 
perdido sua referência. Os bancos centrais e outros agentes reguladores também carregam parcela de 
culpa, pois toleraram essa insensatez. O contexto macroeconômico foi igualmente importante. A ‘Grande 
Moderação’ – anos de baixa inflação e crescimento estável – fomentou a complacência e a tomada de 
riscos.” (The Economist, 2013) 
 
Com base nas causas da crise financeira mundial, desencadeada em 2008, retratadas na passagem 
acima, e tendo como referência as respostas regulatórias internacionais para abordá-las, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) Os principais fóruns internacionais criados após o início da crise financeira mundial tiveram como 
característica marcante a participação direta das autoridades financeiras nacionais, dentre elas os próprios 
bancos centrais. 
B) Bem que os Estados promoveram a ratificação de uma série de acordos e tratados internacionais a fim 
de isolarem a influência de agentes financeiros domésticos. 
C) Assim como ocorrido após a Crise Financeira Asiática, em 1997, as estruturas criadas após a crise 
financeira de 2008, abarcam apenas os países do G7. 
D) A regulamentação internacional do sistema financeiro tem sempre se antecipado às crises econômicas, 
tendo exercido papel decisivo no apontamento dos riscos não diagnosticados no nível nacional, antes da 
crise de 2008. 
E) As atividades do Conselho de Estabilidade Financeira, estabelecido em 2009, na conferência do G20, 
em Londres, não possuem qualquer relação de coordenação com as políticas estabelecidas no âmbito do 
Fundo Monetário Internacional. 
 
Questão 34 
 
O Brasil tem assistido a um debate que coloca, frente a frente, como polos opostos, o desenvolvimento 
econômico e a conservação ambiental. Algumas iniciativas merecem considerações, porque podem 
agravar ou desencadear problemas ambientais de diferentes ordens de grandeza. 
 
Entre essas iniciativas e suas consequências, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) a construção de obras previstas pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) tem levado à 
redução dos prazos necessários aos estudos de impacto ambiental, o que pode interferir na 
sustentabilidade do projeto. 
B) a construção de grandes centrais hidrelétricas nas bacias do Sudeste e do Sul gera mais impactos 
ambientais do que nos grandes rios da Amazônia, nos quais o volume de água, o relevo e a baixa 
densidade demográfica reduzem os custos da obra e o passivo ambiental. 
C) a exploração do petróleo encontrado na plataforma submarina pelo Brasil terá, ao lado dos impactos 
positivos na economia e na política, consequências ambientais negativas, se persistir o modelo atual de 
consumo de combustíveis fósseis. 
D) a preocupação mais voltada para a floresta e os povos amazônicos coloca em alerta os ambientalistas, 
ao deixar em segundo plano as ameaças aos demais biomas. 
E) os incentivos ao consumo, sobretudo aquele relacionado ao mercado automobilístico, para que o Brasil 
pudesse se livrar com mais rapidez da crise econômica, agravarão a poluição do ar e o intenso fluxo de 
veículos nas grandes cidades. 
 
Questão 35 
 
Os ataques aos Estados Unidos da América, em setembro de 2001, tiveram impacto na agenda de 
segurança internacional. Devido a sua natureza e características singulares em um contexto de 
globalização – mobilidade de capital, mobilidade de pessoas, constituição de redes transnacionais -, tais 
ataques desafiam algumas concepções anteriormente em voga a respeito do ordenamento das relações 
internacionais. 
 



A respeito desse tema, avalie as afirmações abaixo: 
 
I. A ênfase à chamada “guerra ao terror” na agenda internacional envolveu políticas de combate à lavagem 
de dinheiro em paraísos fiscais. 
II. O fato de vários países concordarem que o terrorismo é um problema real sugere que a definição do 
termo é inequívoca. 
III. Na “luta contra o terror”, as ações de combate ao terrorismo são centradas em atores transnacionais. 
 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 
 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 
Questão 36 
 
O Acordo Geral de Tarifas e Comércio, como também a Organização Mundial do Comércio, podem, 
ambas, ser afirmadas como instituições financeiras internacionais que sintetizam modos sociais de 
produção específicos.  
 
Compreendendo as atualizações materiais na economia política internacional após a década de 
1970, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. o regime taylorista de produção explica a formação e a atualização do modo social de produção no 
sistema internacional e as instituições expressam a insustentabilidade de cada modelo. 
II. O Fordismo e o Pós-Fordismo são modos sociais de produção que podem ser lidos por meio das 
instituições financeiras internacionais. Nesses termos, o GATT e a OMC correspondem, respectivamente, 
a cada quadro. 
III. Não há uma relação direta entre o sistema econômico internacional e as ações específicas das 
instituições financeiras internacionais voltadas para a liberalização do comércio internacional. 
IV. Apenas a OMC pode ser compreendida como uma instituição financeira internacional dentro de um 
modo social de produção, haja vista a inoperância do GATT desde sua criação em 1947. 
V. As instituições financeiras internacionais não podem ser lidas tanto como constituição ou resultado de 
um sistema, haja vista a autonomia das instituições internacionais frente a estruturas econômicas e 
políticas. 
 
A respeito das asserções, assinale a opção CORRETA: 
 
A) As asserções II e V são verdadeiras, e a I é um resultado da soma das asserções corretas. 
B) As asserções I e II são falsas, e a IV condiz com a realidade apresentada. 
C) A asserção II é uma proposição verdadeira, e a V é uma proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
E) Apenas a asserção V é correta. 
 
Questão 37 
 
“A cidadania nos moldes brasileiros incentivava a presença de indivíduos passivos, assim entendidos por 
‘receberem’ seus direitos sem participar efetivamente na discussão, reflexão e construção dos mesmos. É 
possível que esse distanciamento da gênese dos próprios direitos comprometa, em termos subjetivos e 
objetivos, a formação do indivíduo enquanto sujeito”. (PAIVA; AIRES, 2014) 

 



 
SIMANCA, 2014 

 
A partir da análise da charge acima e do trecho citado, avalie as considerações seguintes e marque 
a que considerar CORRETA: 
  
A) No Brasil, com a abertura democrática, se consolidou uma cidadania efetiva que perpassa a influência 
de sujeitos sociais ativos nos processos de definição de seus próprios direitos que, no entanto, 
recentemente se vê ameaçada pela mídia e as novas tecnologias. 
B) Tanto o trecho citado quanto a charge tecem críticas à seletividade do brasileiro no exercício de seus 
direitos, associando a capacidade de mobilização popular apenas a questões de cunho eminentemente 
financeiro. 
C) O fato de a participação popular no processo de tomada de decisões políticas ser um fenômeno 
relativamente novo e ainda incipiente no Brasil pode contribuir com uma passividade do sujeito frente às 
mais profundas mazelas da nossa sociedade. 
D) A massificação dos meios culturais modificou sobremaneira o perfil do sujeito social no Brasil, criando 
uma geração incapaz de adotar uma postura ativa na construção de seus direitos, diferentemente do que 
ocorria com as gerações que a antecederam. 
E) Mais recentemente, com a implantação no Brasil de um modelo de governo voltado para a concessão 
de direitos sociais à população, pode-se observar de maneira mais nítida um processo de protagonismo do 
próprio sujeito na discussão, reflexão e construção de seus direitos. 
 
Questão 38 
 
No quadro da cooperação Sul-Sul, é iniciativa emblemática do ativismo brasileiro atualmente: 
 
A) o programa Ciência sem Fronteiras, em que o governo federal destina a maior parte das bolsas de 
estudo e pesquisa no exterior aos pesquisadores dos demais países do grupamento BRICS. 
B) o programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS), que promoveu o lançamento de 
três satélites até o presente e prevê a continuidade de lançamentos nos próximos anos. 
C) a colaboração com países africanos, latino-americanos e asiáticos, por meio da instalação, desde 
meados da década passada, de diversos laboratórios da Embrapa e da FIOCRUZ nesses países. 
D) a participação brasileira no projeto Muralha Verde da China, por meio do qual se visa, com a criação de 
barreira florestal, conter o avanço do deserto de Gobi e, assim, proteger as cidades chinesas situadas no 
nordeste dos efeitos da desertificação. 
E) o desenvolvimento tecnológico conjunto, entre Brasil e Argentina, do padrão ISDB-T de TV digital, 
disseminado em países africanos e em outros países latino-americanos. 
 
Questão 39 
 
“Entre todas as guerras entre os Estados e povos do Oriente Médio, o conflito árabe-israelense foi o que 
atraiu mais atenção no mundo exterior, em parte por causa do envolvimento direto de superpotências 



rivais e, até certo ponto, por causa de interesses e preocupações apenas vagamente relacionados com os 
problemas e méritos do caso”. (LEWIS, 1996) 
  
Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou uma resolução 
dividindo a Palestina em três entidades: um Estado judeu, um Estado árabe, e um corpus 
separatum sob jurisdição internacional na cidade de Jerusalém. No período que se seguiu à 
partilha, considerando especificamente as circunstâncias afetas às partes diretamente envolvidas 
no conflito árabe-israelense, pode-se afirmar que o conflito retratava, principalmente, o choque 
entre as seguintes forças: 
  
A) o socialismo árabe e o capitalismo israelense. 
B) o fundamentalismo islâmico e o judaísmo ortodoxo. 
C) o nacionalismo árabe e o nacionalismo judeu. 
D) a tecnologia israelense e a agricultura palestina. 
E) a guerrilha palestina e o exército de Israel. 
 
 
Questão 40 
 
“Na próxima década a Rússia se tornará cada vez mais rica (em relação ao seu passado, pelo menos), 
mas geograficamente insegura. Em razão disso, ela usará parte desta riqueza para criar uma força militar 
apropriada para proteger seus interesses, zonas tampão para protegê-la do resto do mundo – e daí zonas 
tampão para as zonas tampão. A grande estratégia da Rússia envolve a criação de profundos tampões ao 
longo da planície europeia do norte, enquanto divide e manipula seus vizinhos, criando uma nova balança 
de poder regional na Europa. O que a Rússia não pode tolerar são fronteiras estreitas sem zonas tampão 
e seus vizinhos unidos contra si. Por isso é que as futuras ações da Rússia parecerão ser agressivas, mas 
na realidade serão defensivas”. (FRIEDMAN, 2010) 
  
Levando em consideração o trecho citado os recentes desdobramentos quanto à situação da 
Crimeia, avalie as afirmações seguintes: 
  
I. A Rússia busca capitanear um bloco opositor ao Ocidente, oferecendo um contraponto à hegemonia 
global dos Estados Unidos. 
II. O imperativo estratégico russo hoje é tentar minimizar as vulnerabilidades que foram se acumulando 
desde o fim da Guerra Fria, com o desmantelamento da União Soviética, em que a Rússia perdeu não só 
território mas boa parte de sua esfera de influência. 
III. O cenário atual não implica tendências de retorno à Guerra Fria, embora possa ser visto como uma 
reacomodação que, em parte, ainda decorre de questões cujas origens remontam àquele período. 
  
É correto o que se afirma em: 
  
A) I, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i O Núcleo Docente Estruturante da graduação em Relações Internacionais UniBH avaliou e aprovou o Exame de Atualidades 2014/1, em conjunto 
com a Coordenação, no dia 12/05/2014. 


