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1. Da natureza do Exame de Atualidades:   
1.1. O Exame de Atualidades é uma prova à qual devem se 
submeter os alunos do Curso de Relações Internacionais do UniBH.   
1.2. O Exame de Atualidades é parte integrante do plano de 
avaliação de todas as disciplinas do curso, exceto: Trabalho de 
Conclusão de Curso I, II, Metodologia e/ou Projeto Interdisciplinar 

(antigo TIG).   

1.3. O Exame de Atualidades, no valor de 10 (dez) pontos, terá sua 
nota lançada na AS2 (avaliação somativa dois) de cada disciplina.   
 
2. Dos alunos que devem realizar o Exame de Atualidades:   
2.1 Todos os alunos regularmente matriculados na Graduação em 
Relações Internacionais deverão fazer o Exame de Atualidades.  
2.2 Apenas estão dispensados do Exame de Atualidades:   
2.2.1 Alunos de outros cursos matriculados em disciplinas isoladas;   
2.2.2 Alunos que apenas cursem Trabalho de Conclusão de Curso 
I, II, Metodologia, e/ou Projeto Interdisciplinar. 
2.3 Não é necessária inscrição prévia para realização da primeira 
chamada do Exame de Atualidades. A realização da segunda 
chamada obedecerá às regras do UniBH sobre segunda 
oportunidade em avaliações.    
 
3. Da Primeira Chamada do Exame de Atualidades:  
3.1 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 
discutidos nos encontros RI Up2Date e demais espaços de debate 

do curso.   

3.2 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.   
3.3 A Primeira Chamada do Exame de Atualidades ocorrerá no dia 
3 de junho de 2017, de 14 às 17 horas, no Campus Lourdes. As 

salas serão divulgadas no dia da avaliação.   

3.4. Todos realizarão o Exame de Atualidades no turno da tarde, 

independentemente do turno de matrícula.  

3.5 Durante a realização do Exame, apenas poderão 
permanecer sobre a carteira a avaliação, um lápis, duas 
canetas, e uma borracha. Aparelhos celulares e todo o material 
pessoal restante devem permanecer em local indicado pelo 
fiscal de prova, distante do aluno.   
3.6 O Exame deve ser respondido individualmente e sem 
consulta. Condutas contrárias terão a nota 0 (zero) atribuída à 
avaliação.  
3.7 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 processo disciplinar.   

3.8 O aluno só poderá sair da sala após a entrega do seu 
Exame, sendo vedado seu retorno.  
3.9 Apenas é permitido entregar o Exame aos professores 
aplicadores após 40 (quarenta) minutos do início da prova.   
3.10 Após 40 (quarenta) minutos do início da prova, não será 
permitido ao aluno que ainda não tiver chegado entrar em sala, e 
tampouco iniciar a avaliação.  
3.11 O caderno de perguntas apenas poderá ser levado pelo aluno 
após 2 (duas) horas de prova.    
 
4. Da Correção do Exame de Atualidades:   
4.1 O Exame de Atualidades vale um total de 10 (dez) pontos. Cada 
questão marcada corretamente tem igual valor.  
4.2 A nota do Exame de Atualidades será multiplicada 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.   
4.2.1 Alunos de ingresso em 2013 ou anterior: PESO= 1   
4.2.2 Alunos de ingresso em 2014 e 2015: PESO= 1,20   
4.2.3 Alunos de ingresso em 2016: PESO= 1,40   
4.2.4 Alunos de ingresso em 2017: PESO= 1,50   
4.3 O gabarito oficial será divulgado pela Coordenação mediante 
sua fixação no mural de avisos do Curso, no campus Lourdes, bem 
como sua disponibilização online, no site do Curso. É desejável, 
igualmente, sua divulgação pelas redes sociais.  
4.4 Recursos sobre as questões da prova deverão ser 
apresentados em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após a 
divulgação do gabarito oficial, em documento escrito e 
assinado entregue à secretaria da Coordenação.    
 
5. Da Segunda Chamada do Exame de Atualidades:   
5.1 A Avaliação de Segunda Chamada será realizada no dia 23 de 
junho de 2017, também no turno da tarde, em horário a ser 
divulgado pela Coordenação.  
5.2 A Avaliação de Segunda Chamada terá o valor de 10 pontos, 
distribuídos em três questões abertas dissertativas de igual valor 
sobre atualidades com interface em Relações Internacionais, 

incluídas ou não nas mesas redondas RI Up2Date de 2017/1.   

5.3 A Avaliação de Segunda Chamada será individual e sem 
consulta, e as regras de realização do Exame de Atualidades, 
previstas na Resolução 03/2016, serão aplicáveis também a ela.   
 

PEDIDOS DE REVISÃO DO TEXTO DA PROVA E 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES NÃO SERÃO 

RECEBIDOS NO DECORRER DA AVALIAÇÃO. 
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QUESTÃO 1 
 
Observe atentamente a charge abaixo, e responda à questão que se segue. 

 
Fonte: http://www.bobmoran.co.uk/. Acesso em 1º de maio de 2017. 

 
O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, elegeu-se com base em um 
controverso discurso conservador, propondo intervenções domésticas e externas polêmicas. Em seus 
primeiros meses no poder, o republicano parece demonstrar uma intenção mais assertiva de 
posicionamento dos Estados Unidos da América nas grandes questões globais do eixo oriental do que 
antes anunciada, ou mesmo pensada antes como provável entre os analistas.  
 
Sobre as decisões de política externa tomadas por Donald Trump em seus primeiros anos de 
governo, marque a alternativa correta: 
 
A) O Afeganistão não foi uma pauta recorrente e tratada com detalhes na campanha presidencial de 
Donald Trump. No entanto, ele autorizou o uso de um pesado artefato militar – a mother of all bombs 
(MOAB), contra membros do grupo radical Talibã, abrigado em montanhas afegãs.  
B) A fim de combater o Estado Islâmico, tema sempre presente em sua campanha presidencial, Donald 
Trump formalmente declarou guerra à Síria e planeja uma série de bombardeios ao país. Essa 
declaração significa que ele conta com amplo apoio internacional para intervir militarmente na região. 
C) A questão palestina é um problema para o qual Donald Trump dedicou muita atenção em sua 
campanha presidencial. Alinhado plenamente com o lobby israelense, o republicano movimenta-se 
para apoiar militarmente, com bombardeios, a presença israelense nos territórios palestinos. 
D) Desconfianças sobre o governo chinês foram uma constante na agenda eleitoral de Donald Trump. 
Os primeiros dias de governo do presidente testemunharam a manutenção dessa tendência, com a 
escalada das tensões e a possibilidade de enfrentamento militar com bombardeios aéreos. 
E) A Coreia do Norte foi parte da agenda sobre segurança na campanha de Donald Trump. Em 
retaliação às declarações do líder norte-coreano sobre o desenvolvimento de tecnologia militar nuclear 
no país, o republicano bombardeou alguns navios desse Estado localizados próximo ao Japão. 
 
QUESTÃO 2 
 
A questão ambiental ganha força como tema da agenda internacional após os anos 1960, quando os 
Estados começam a se mobilizar em conferências internacionais mais abrangentes, como a 
Conferência da Biosfera (1968) e a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano 
(1972). O debate é marcado pelo recorte Norte e Sul, o que polariza e limita as possibilidades de 
agência estatal para a sua proteção. 
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Sobre o posicionamento do Brasil no debate internacional ambiental, marque a questão correta: 
 
A) O Brasil esteve ausente da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, na 
cidade de Estocolmo, em 1972. Como o milagre econômico da Ditadura Militar apoiava-se no 
desenvolvimentismo, o resguardo ambiental não era uma preocupação do governo. 
B) A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1992, foi um momento de forte protagonismo do Brasil. Desejoso por demonstrar 
credenciais renovadas após sua redemocratização, sua chancelaria atuou assertivamente. 
C) A Conferência das Partes de 1997 em torno da Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, 
assinada em 1992, instituiu o Protocolo de Quioto. Ansioso por demonstrar seu compromisso com o 
meio-ambiente, o Brasil foi um dos primeiros países a firmar o documento. 
D) A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 2012, foi um marco na consolidação do compromisso internacional com o resguardo 
ambiental. A chancelaria brasileira propôs, com êxito, um texto para renovação de Quioto. 
E) Os Acordos de Paris, firmados em 2015, não são apoiados pela chancelaria brasileira. Em um 
momento de crise, o Brasil opta por resguardar seu direito ao desenvolvimento, e evita agora participar 
ativamente do debate ambiental. 
 
QUESTÃO 3 
 
Leia atentamente as assertivas abaixo. 
 
I. O pequeno país Montenegro, localizado nos Bálcãs, representa um desafio à política externa de 
Moscou na contemporaneidade ao buscar se filiar à Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN). 

PORQUE 
 

II. A Rússia historicamente opõe-se à filiação de Estados do oriente europeu à OTAN, entendendo tais 
esforços como uma aproximação perigosa de países de sua zona de influência ao ocidente.  
 
Sobre as assertivas acima, marque a opção correta: 
 
A) Apenas a assertiva I está correta. 
B) Apenas a assertiva II está correta. 
C) Ambas as assertivas I e II estão incorretas. 
D) Ambas as assertivas I e II estão corretas, e a assertiva I é causa da assertiva II. 
E) Ambas as assertivas I e II estão corretas, e a assertiva I é consequência da assertiva II. 
 
QUESTÃO 4 
 
Sobre o terrorismo na Europa, marque a alternativa correta: 
 
A) O aumento dos atentados terroristas na Europa nos últimos anos atesta a expectativa de sucesso 
eleitoral das propostas anti-imigração como solução para o problema nos países europeus. 
B) O fluxo de refugiados rumo à Europa com a Guerra na Síria representa uma condição determinante 
para o aumento dos atentados terroristas, como pode ser atestado no caso alemão, grande receptor 
de refugiados. 
C) A maior frequência de ataques à mão armada espelham a tendência à fragmentação das células 
terroristas e à descentralização do planejamento das ações. 
D) Estado com o maior número recente de vítimas de ataques terroristas, a França promoveu ações 
de retaliações militares contra os Estados de origem dos terroristas nos últimos dois anos. 
E) As ações concentradas nos países europeus espelham o alto grau de consenso entre esses 
Estados nos processos que levaram à intervenção da comunidade internacional no Afeganistão e no 
Iraque. 
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QUESTÃO 5 
 
Leia as assertivas abaixo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia – o Brexit: 
 
I. O Reino Unido deu início ao processo de saída da União Europeia principalmente motivado pela 
baixa performance do euro, adotado recentemente como sua moeda nacional. 
II. O Reino Unido está fragmentado quanto ao posicionamento de seus membros sobre o Brexit, sendo 
a Escócia majoritariamente a favor da manutenção da filiação britânica ao bloco. 
III. A saída do Reino Unido da União Europeia serve como base para o debate eleitoral doméstico em 
torno da retirada de outros membros, como a Holanda e a França. 
 
A partir da análise das assertivas acima, marque a opção correta: 
A) Apenas a assertiva I está correta. 
B) Apenas a assertiva II está correta. 
C) Apenas as assertivas III está correta. 
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
E) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
 
QUESTÃO 6 
Sobre a atual crise política e econômica na Venezuela, assinale a alternativa INCORRETA:  
A) O recente envolvimento do México na gestão da crise política venezuelana demonstra um crescente 
papel diplomático proativo do governo mexicano no que tange às questões políticas latino-americanas, 
análogo ao papel que tenta ser exercido pelo Brasil na América Latina. 
B) As recentes ações internacionais mobilizadas, como a convocação do Conselho de Direitos 
Humanos da OEA, para a gestão da crise venezuelana têm gerado respostas negativas do governo 
da Venezuela, como anúncio da retirada do país da referida organização regional. 
C) A crise econômica e política da Venezuela pode ter impactos significativo na futura estabilidade 
política no MERCOSUL, uma vez que o pais já está suspenso do bloco desde o ano passado e, se 
aplicada a cláusula democrática, pode ser excluído deste processo de cooperação regional. 
D) As manifestações contrárias ao presidente venezuelano se alinham à mesma onda de protestos no 
Brasil, fazendo parte de contestações contemporâneas à emergência de governos notadamente 
autoritários na região sul-americana. 
E) A convocação de uma assembleia constituinte por parte do atual presidente venezuelano Nicolas 
Maduro como tentativa de sanar a crise política no país é considerada como uma fraude constitucional 
uma vez que só o povo, que detém o poder originário do Estado, tem esta prerrogativa. 
 
QUESTÃO 7 
 
Observe a seguinte imagem: 
 

 
Fonte:https://oglobo.globo.com/brasil/indios-entram-em-confronto-com-pm-em-manifestacao-em-brasilia-21254342 
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Essa imagem foi publicada no dia 25 de abril de 2017, no jornal O Globo. Com base na imagem 
e em seus conhecimentos sobre a temática indígena no Brasil e no cenário internacional, 
analise as seguintes asserções: 
 
I. A imagem se refere a um dos protestos promovidos pelos indígenas em frente ao Congresso 
Nacional. No evento, eles se mostraram contrários à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215, 
que transfere do Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas.  
II. O Brasil é um dos Estados Nacionais que votou, na Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas, a favorda Declaração dos Povos indígenas, em 2007.   
III. A Organização das Nações Unidas (ONU) se declarou favorável à Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 215, por entender que a demarcação de terras é uma decisão que cabe ao 
Legislativo e não ao Executivo.  
IV. Em maio de 2017, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) teve seu então presidente Antônio 
Fernandes Costa exonerado do cargo. Isso ocorreu devido a forma truculenta como ele tratou os 
indígenas durante os protestos em frente do Congresso, ao indicar o uso de violência, se necessário, 
para conter os manifestantes.  
 
Das asserções acima, é (são) correta (s): 
A) Apenas I, II.  
B) Apenas I, III. 
C) Apenas II, IV. 
D) Apenas I, II, III. 
E) I, II, III, IV.   
 
QUESTÃO 8 
 
Leia o trecho a seguir:  
 
A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 7,145 bilhões em março de 2017. Trata-se do 
melhor resultado para o mês desde o início da série histórica do governo, em 1989. O saldo positivo 
supera o recorde de março de 2016, quando a balança ficou positiva em US$ 4,431 bilhões. Os dados 
foram divulgados hoje (3) pelo Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços. No 
primeiro trimestre deste ano, a balança acumula superávit de US$ 14,424 bilhões. A balança comercial 
tem superávit quando as exportações – que são vendas do Brasil para parceiros de negócios no 
exterior – superam as importações – que são as compras do país também no exterior. 
Apesar de a notícia ser positiva para as contas nacionais, ela não traduz a realidade da competitividade 
da empresa brasileira no comércio internacional, já que o Brasil comporta apenas 1,2% de participação 
nas exportações mundiais, conforme apresentado no quadro a seguir: 
 

 
(Adaptado de “Balança Comercial de março tem superávit de US$ 7,14 bilhões” Export News – Disponível em: 
<http://www.exportnews.com.br/2017/04/balanca-comercial-de-marco-tem-superavit-de-us-714-bilhoes/>. 
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Com base no texto e na tabela, avalie as seguintes afirmações: 
 
I. Os índices situam o Brasil em um grupo intermediário de nações, a uma distância considerável dos 
países desenvolvidos 
II. Poucas empresas respondem por parte considerável das exportações. 
III. A internacionalização se dá, predominantemente, por meio de Investimento Direto Estrangeiro. 
IV. Um pequeno grupo encontra-se em um estágio avançado de internacionalização. 
V. Busca por ambientes geograficamente e culturalmente próximos (níveis de desenvolvimento 
similares ou inferiores). 
 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV.  
b) II, III e V. 
c) I, III, IV. 
d) I, III e V.  
e) I, II e IV e V. 
 
QUESTÃO 9 
 
O governo de Donald Trump completou 100 dias em abril de 2017. Analise as asserções 
seguintes e aponte V (Verdadeiro) ou F (Falso) para medidas/posturas adotadas pelo presidente 
dos Estados Unidos no citado período.  
 
(     ) Trump utiliza a rede social Twitter para se comunicar diretamente com o povo estadunidense e, 
assim, apresenta sua visão sobre uma série de questões, inclusive sobre geopolítica.  
(    ) Como empresário, Trump se mostrou um liberal em termos econômicos, afirmando o papel de 
não intervenção do Estado no mercado e criticando os governos anteriores que adotaram políticas 
protecionistas.  
(     ) O governo Trump adotou a xenofobia como política de governo, afirmando “devemos manter o 
mal fora do nosso país. Assim, justificava o decreto migratório que impedia imigrantes e refugiados de 
um grupo de países de maioria muçulmana de entrar nos Estados Unidos.  
(     ) O regime Sírio, intocável no governo estadunidense de seu antecessor, foi bombardeado por 
primeira vez.   
 
Assinale a ordem expressa acima: 
A) V, V, V, V 
B) V, F, F, V 
C) V, F, V, V 
D) V, F, F, F 
E) F, F, F, F 
 
QUESTÃO 10 
 
Leia o seguinte trecho: 
 

“Efeito Espírito Santo” e o hobbesiano estado de guerra brasileiro 
Cenas de horror expostas nos últimos dias, nas mais recentes informações, no quinto dia de 
paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; em virtude do desrespeito do Estado para 
com a corporação em virtude da defasagem dos salários (soldos), o número de mortos já registram 90 
pessoas! Uma verdadeira carnificina é o que se vê na ausência completa de um Estado regulador das 
condutas humanas. (...) O problema é estrutural, a violência do Estado do Espírito Santo (e que de 
forma virulenta pode se espalhar pelo país) é a mesma experimentada todo o santo dia nas periferias 
brasileiras, o detalhe é que agora a classe média está sentindo também o gostinho dela. 
 
Fonte: Carta Capital, 09/02/2017. Disponível em: http://justificando.cartacapital.com.br/2017/02/09/efeito-espirito-santo-e-o-
hobbesiano-estado-de-guerra-brasileiro/  

 

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/02/09/
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No ano de 2017 uma greve da Polícia Militar do Espírito Santo fez com que vários jornalistas, 
acadêmicos e escritores de blogs na Internet utilizassem o termo “hobbesiano” para se referir aos 
efeitos e às consequências da greve que incluíram a morte de mais de 100 pessoas, saques e 
depredação. Assinale a alternativa que melhor traduz as ideias de Thomas Hobbes sobre o 
estado de natureza: 
 
A) Para Hobbes, no estado de natureza não existe um agente externo para regular as ações humanas 
e os homens vivem em uma situação de incerteza generalizada o que gera entre eles uma permanente 
disposição para a guerra. 
B) Segundo Hobbes, o homem é naturalmente bom, porém, sem um agente externo para regular suas 
ações, sua tendência se desvirtua e se inicia a prática de ações violentas e o desrespeito ao direito 
individual inerente à propriedade e à vida de seus semelhantes. 
C) Para Hobbes, o homem no estado de natureza era irracional e, por essa razão, tendia a praticar 
ações que iam contra seus próprios interesses de preservação da vida, proteção da propriedade 
privada e manutenção da paz social. 
D) Segundo Hobbes, os homens eram sociáveis por natureza, mas a introdução da propriedade 
privada e da desigualdade entre eles os levou a uma guerra permanente de todos contra todos que só 
poderia ser superada pela introdução do Estado. 
E) Para Hobbes, no estado de natureza, a maioria dos homens vivia em estado de harmonia e 
concordância, mas a ausência de um agente externo regulador das paixões e desejos humanos, 
poderia levar uma minoria a praticar ações violentas. 
 
QUESTÃO 11 
 
A Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou, no dia 8 de maio de 2017, uma reunião que 
visa à implementação do Acordo de Paris sobre o clima. Em relação à questão ambiental, avalie 
as seguintes asserções: 
 
I. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que altera o projeto da 
política ambiental de Barack Obama, o Clean Power Plan. O citado decreto colocará obstáculos para 
que o país cumpra as metas determinadas pelo Acordo de Paris.  
II. Uma das principais crises mundiais é a crise ambiental. Inúmeros cientistas e intelectuais 
advertem para o fato das grandes corporações, em conjunto com governos democráticos, usarem 
discursos de crise econômica para seguir explorando intensamente recursos naturais.  
III. No ano passado, após a Conferência do Clima (COP 21), realizada em Paris, ocorreu no Brasil 
a II Jornada sobre Cidades e Mudanças Climáticas. Nesta, os prefeitos assumiram o compromisso de 
reduzir gases de efeito estufa e combater os efeitos das mudanças climáticas em suas cidades.  
 
Das asserções acima, é (são) correta (s): 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I, III.  
D) Apenas II, III.  
E) I, II, III. 
 
QUESTÃO 12 
 
A guerra síria é o conflito mais mortífero do século XXI até este momento. Existem atores diversos, de 
naturezas variadas, envolvidos no campo de batalha no qual o país se transformou. Entretanto, o 
recentemente envio de mísseis estadunidenses contra uma base aérea síria voltou a atenção para os 
atores estatais presentes no conflito. Sobre estes atores, avalie as seguintes afirmativas:  
 
I. Os Estados Unidos se opõem ao regime de Bashar al-Assad e bombardeiam alvos do Estado 
Islâmico na Síria desde 2014. 
II. Países de maioria xiita, como Irã e Iraque, apoiam o regime de Bashar al-Assad.  
III. Países de maioria Sunita, como Turquia, Qatar e Arábia Saudita, apoiam parte da oposição.  
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IV. A Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad e bombardeia alvos do Estado Islâmico e da oposição 
desde2015. 
V. A coalizão liderada pelos Estados Unidos presente no conflito inclui Dinamarca, Reino Unido, 
França, Canadá, entre outros.  
 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 
A) I, II e IV. 
B) I, IV e V. 
C) I, II e III.  
D) Todas as afirmativas estão erradas. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 13 
 
Levando em consideração o conteúdo dos relatos de sobreviventes, contidos no livro 
“Hiroshima” de John Hersey, todas as alternativas a seguiar estão corretas, exceto: 
 
A) Os japoneses inicialmente acharam que os estragos da bomba haviam sido feitos por ataques 
realizados através de B-29.  
B) Os japoneses inicialmente também teorizaram que os estragos da bomba poderiam ter sido feito 
por gasolina jogada de aviões.  
C) A bomba estimulou o crescimento das plantas em meio a toda destruição observada em Hiroshima.  
D) Sobreviventes que sofreram sintomas como queda de cabelo, fraqueza extrema e feridas incuráveis 
eram vítimas da ainda desconhecida radio-intoxicação.  
E) Eles temiam um ataque especial para Hiroshima e já sabiam que era uma bomba atômica assim 
que viram os estragos causados nos corpos e os incêndios. 
 
QUESTÃO 14 
 
No cartoon abaixo é possível observar a figura do presidente estadunidense, Donald Trump, sendo 
formada pela fumaça do Quartel General da Environmental Protection Agency (EPA) dos Estados 
Unidos.  
 

 
Fonte: < http://upfront.scholastic.com/cartoon-of-the-week/trump-and-the-environment/> 

 
Tendo em mente as sinalizações da política ambiental de Trump, e como elas refletem no 
cenário internacional, é incorreto afirmar que: 
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A) Após a eleição de Trump, e os subsequentes anúncios feitos pelo time de transição do Republicano 
sobre possíveis retiradas de informação do site da Environmental Protection Agency, cientistas 
ambientais, hackers, arquivistas e bibliotecários começaram um esforço cibernético conjunto para 
preservar os resultados das pesquisas realizadas sobre meio ambiente até então.  
B) A União Europeia se posicionou contra as políticas energéticas de Trump e deu sinalizações de que 
tomará a frente nos esforços globais para o combate às mudanças climáticas.  
C) É possível que a ordem executiva assinada por Trump, que reverte elementos da política climática 
da era Obama não tenha um efeito tão agudo, pois energia renovável é uma tendência sem volta, 
segundo analistas.  
D) A posição do governo chinês perante a permissividade demonstrada até agora pela administração 
Trump com relação às regulamentações impostas pelas agências climáticas é uma das grandes 
incógnitas sobre o tema.  
E) Enquanto fazia campanha para presidência dos Estados Unidos, Trump prometeu "cancelar" o 
Acordo de Paris, o primeiro acordo internacional para diminuir a emissão de gases de efeito estufa de 
países ricos e pobres. O acordo foi adotado pelos Estados Unidos durante a administração Obama e 
em mais de 190 outros países em 2015.  
 
QUESTÃO 15 
 
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) reportou, em abril de 2017, que centenas de 
migrantes africanos estão sendo vendidos em "mercados de escravos" na Líbia, relegados a condições 
precárias nas mãos de seus captores. Sobre as origens da crise que assola o país há seis anos, 
fazendo com que se tornasse uma base para o Estado Islâmico e um campo de batalha 
anárquico para uma miríade de milícias armadas que disputam poder, é correto afirmar que: 
 
A) Se iniciou após protestos durante a Primavera Árabe, quando o Conselho de Segurança da ONU 
aprovou uma intervenção militar da OTAN, que derrubou o ditador Muammar Gaddafi, no governo 
desde 1969, deixando um vácuo de poder no país. 
B) Se iniciou após protestos durante a Primavera Árabe e a tomada de poder temporária do exército, 
após a qual grupos opositores desestabilizarem o país.  
C) Se iniciou em 2011, mas se agravou após uma intervenção militar da OTAN em 2015, que derrubou 
o ditador Muammar Gaddafi no governo desde 1969, deixando o exército no controle do país. 
D) Se iniciou após protestos durante a Primavera Árabe, que levou à renúncia de Muammar Gaddafi 
e a subsequente desestabilização do país pelo Estado Islâmico e os diversos grupos militarizados que 
lutam pelo poder.  
E) Se iniciou após protestos durante a Primavera Árabe e uma intervenção militar da OTAN, que visava 
expulsar o Estado Islâmico da Líbia. 
 
QUESTÃO 16 
 
Sobre as reações internacionais ao impeachment da Presidente Dilma Rousseff, marque a 
alternativa correta: 
 
A) A Assembleia Geral da OEA reagiu firmemente contra o impeachment, ameaçando suspender o 
Brasil da Organização. 
B) Durante o discurso do Presidente Michel Temer na Assembleia Geral das Nações Unidas, algumas 
delegações se retiraram em protesto, foram elas: Costa Rica, Equador, Bolívia, Venezuela, Cuba e 
Nicarágua. 
C) O Mercosul, sob a liderança de Maurício Macri, emitiu uma declaração de apoio a Michel Temer, 
congratulando-o pela forma como o país conduzira o processo de deposição. 
D) A Unasul atuou como mediadora entre o Congresso Nacional e os partidários de Dilma Rousseff 
durante a crise que levou ao impeachment. 
E) A União Europeia, buscando ampliar seus mercados, logo manifestou apoio ao que chamou de 
“processo democrático”, uma vez que a política externa da presidente impedida se alinhava mais à 
cooperação sul-sul.  
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QUESTÃO 17 
 
Analise as seguintes assertivas sobre a política externa do governo de Donald Trump: 
 
I – Trump manteve-se, após eleito, com a mesma perspectiva do período eleitoral em relação ao apoio 
ao governo sírio de Bashar al-Assad.  
II –Trump conseguiu, com ampla margem de votos, aprovação do Congresso Nacional para a 
construção do muro entre o México e os Estados Unidos. 
III – Há atualmente um mal-estar entre o governo norte-americano e o governo australiano pelo não-
cumprimento de acordo realizado por Barack Obama relacionado ao recebimento, pelos Estados 
Unidos, de refugiados atualmente abrigados na Austrália.   
IV –Trump questionou, publicamente após ter sido eleito Presidente, a tradicionalmente defendida 
“solução de dois Estados” para o conflito israelo-palestino. 
 
Está correto aquilo que se afirma em: 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I e IV. 
E) Todas assertivas são incorretas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Analise as seguintes assertivas sobre a proteção internacional ao meio ambiente: 
 
I – À semelhança da proteção aos Direitos Humanos, a defesa do meio ambiente conta com um 
sistema universal e diferentes sistemas regionais de proteção. 
 
PORQUE 
 
II – Esta forma de organização do sistema de proteção ao meio ambiente permite que os mecanismos 
de enforcement fiquem apostos nos sistemas regionais, enquanto o sistema universal tem como 
principal função a sensibilização dos Estados para o tema. 
 
Marque a alternativa correta: 
A) Ambas as afirmações estão corretas e a afirmação II é justificativa da I.  
B) Ambas as afirmações estão corretas, mas a afirmação II não é justificativa da I. 
C) A afirmação I está correta e a afirmação II está incorreta. 
D) Ambas as afirmações estão incorretas.  
E) A afirmação II está correta e a afirmação I está incorreta. 
 
QUESTÃO 19 
 
Analise as seguintes assertivas sobre a relação entre Reino Unido, União Europeia (UE) e o 
Brexit: 
 
I – Pelas regras da União Europeia, a retirada do Reino Unido do bloco deve ocorrer em um processo 
que dura até dois anos. 
II – O Reino Unido participa da zona do euro. 
III – O Reino Unido participa da zona de Schengen. 
IV – A possibilidade de retirada do Reino Unido, ou de qualquer Estado membro da UE, foi prevista 
pela primeira vez no Tratado de Lisboa de 2009. 
 
Está correto aquilo que se afirma em: 
A) I e II. 
B) II e III. 
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C) III e IV. 
D) I e IV. 
E) Nenhuma assertiva está correta. 
 
QUESTÃO 20 
 
Durante a crise que tem afetado a Venezuela, foi decisão de Nicolás Maduro retirar a Venezuela 
da seguinte organização internacional: 
 
A) Organização das Nações Unidas. 
B) Mercosul. 
C) Organização dos Estados Americanos. 
D) Organização Mundial do Comércio. 
E) Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
 
 
QUESTÃO 21 
 
Todos os trechos abaixo fazem parte do livro “Hiroshima”, de John Hersey, exceto: 
 
A) No dia 9 de agosto o sr. Tanimoto ainda estava trabalhando no parque. Foi até o bairro de Ushida, 
onde sua mulher se encontrava em casa de amigos, e pegou uma barraca que havia guardado ali 
antes da explosão. Levou-a para o parque e montou-a para abrigar algumas vítimas que não podiam 
se mexer nem ser removidas. O tempo todo sentiu-se observado pela senhora Kamai, sua ex-vizinha 
de vinte anos, que vira no dia da bomba, com a filha morta nos braços. Ela ainda a segurava, quatro 
dias depois, apesar do mau cheiro que o pequeno cadáver exalava."  
B) O médico lhe contou que perdera os óculos e que a vista o incomodava. Mostrou-lhes as grandes 
marcas azuis e verdes deixadas pelas vigas que o imprensaram. Ofereceu-lhe cigarros e uísque, 
apesar de ser apenas onze horas da manhã. Com a intenção de agradá-lo, o jesuíta aceitou. Um 
empregada serviu uísque Suntory, e o padre, o médico e o anfitrião entabularam uma agradável 
conversa.  
C) Em 15 de agosto fomos notificados de que poderíamos - e deveríamos - ouvir uma notícia de 
extrema importância. Assim, rumei para a estação ferroviária de Hiroshima. Havia um alto-falante nos 
destroços da estação ferroviária de Hiroshima. Muitos civis, todos com ataduras, alguns se apoiando 
nos ombros das filhas, outros se aparando em bengalas, escutaram a transmissão e, ao compreender 
que era o imperador que lhes falava exclamaram, com os olhos cheios de lágrimas: 'Que benção 
maravilhosa o Tenno se dirigir a nós, em pessoa, e podermos ouvir sua voz! 
D) Os físicos japoneses versados em fissão atômica (...), estavam preocupados com a radiação 
remanescente em Hiroshima e em meados de agosto, dias depois de o presidente Eisenhower revelar 
o tipo de bomba que fora jogado, entraram na cidade para investigar.  
E) "(...) se deparou com uns vinte homens, todos no esmo estado horripilante: o rosto inteiramente 
queimado, as órbitas vazias, as faces marcadas pelo líquido que escorrera das córneas derretidas. 
(Deviam estar olhando para cima quando a bomba explodiu; talvez pertencessem à defesa antiaérea.) 
Sua boca se reduzira a uma chaga intumescida e coberta de pus (...).  
 
QUESTÃO 22 
 
O Regime de Mudanças Climáticas é constituído por uma soma de princípios, normas, regras e 
procedimentos de tomadas de decisão que se concentram no quadro temático do meio ambiente na 
política internacional. Conforme esta breve observação, considerar o seguinte texto:  
 
As Partes deste Acordo, Sendo Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, doravante denominada "Convenção", De acordo com a Plataforma de Durban para Ação 
Fortalecida instituída pela decisão 1/CP.17 da Conferência das Partes da Convenção, em sua décima 
sétima sessão (...). Artigo 2º 
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Este Acordo, ao reforçar a implementação da Convenção, incluindo seu objetivo, visa fortalecer a 
resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos 
esforços de erradicação da pobreza, incluindo: 
(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C em relação aos níveis pré- 
industriais, e envidar esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5°C em relação aos níveis 
pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos da 
mudança do clima;  (b) Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do 
clima e promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixa emissão de gases 
de efeito estufa, de uma maneira que não ameace a produção de alimentos; e (c) Tornar os fluxos 
financeiros compatíveis com uma trajetória rumo a um desenvolvimento de baixa emissão de gases 
de efeito estufa e resiliente à mudança do clima. 
Este Acordo será implementado de modo a refletir equidade e o princípio das responsabilidades 
comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. 
 
A partir do texto retirado do Acordo de Paris (2015) e em diálogo com as questões internacionais 
sobre o Regime, pode se afirmar corretamente que: 
 
A) A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática – UNFCCC (1992) é 
considerada uma construção coletiva a nortear regras e normas que tanto vinculam-se ao elemento 
das mudanças climáticas, assim como ao elemento dos Direitos Humanos no cerne da sobrevivência 
do homem sobre a terra. 
B) No cerne do desenvolvimento sustentável, o Acordo de Paris, ratificado na COP-21, se soma à 
construção dos tópicos relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se somam 
ao regime como princípios que tendem a reforçar o regime a indicar preocupações globais em subáreas 
temáticas como gênero e vida sob a água. 
C) O Acordo de Estocolmo implicou para o Regime de Mudanças Climáticas o principal evento político-
jurídico para a construção de práticas com capacidade de vincular os Estados a criar um 
comprometimento de ação conjunta em esfriar o planeta em 4 graus célsius até 2040. 
D) Apesar da COP-21 (Conferência das Partes – Paris) representar o maior avanço no cerne da 
cooperação internacional na busca por um entendimento global sobre a mudança climática, ainda é 
observada a maior eficiência no cerne das atividades regionais, como a Convenção Europeia para 
Preservação do Meio Ambiente, ou Acordo de São Tiago; e a Convenção Sul-Americana contra o 
Aquecimento Global, ou a Convenção de Arequipa no marco da UNSAUL. 
E) O Acordo de Paris, fruto da COP-21, não foi ratificado pelos EUA em função da não concordância 
com quarto artigo do Acordo, o qual reporta que: as Partes países desenvolvidos deverão continuar a 
assumir a dianteira, adotando metas de redução de emissões absolutas para o conjunto da economia. 
As Partes países em desenvolvimento deverão continuar a fortalecer seus esforços de mitigação, e 
são encorajadas a progressivamente transitar para metas de redução ou de limitação de emissões 
para o conjunto da economia, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. 
 
QUESTÃO 23 
 
A sociedade internacional e as atuais construções de um movimento protecionista implicam em uma 
reunião de exemplos observáveis nos últimos 10 anos. Frente à relação de temas apresentados, 
considere este fragmento de discurso do presidente estadunidense Donald Trump: 
 
We believe in "Made in the USA," and it's coming back stronger and better and faster than even I 
thought.  You can see that by our great, great workers throughout the plant, and plenty of other plants.  
But for a long time, our government has sacrificed American companies and workers to unfair foreign 
competition. (Remarks by President Trump at Signing of Executive Orders on Trade - Ames 
Companies, Inc. Harrisburg, Pennsylvania). 
 
Conforme o discurso apresentado, avalie as seguintes assertivas no cerne da política externa 
comercial de Donald Trump: 
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I – A política externa comercial dos EUA tem sido reorganizada a partir do entendimento do presidente 
eleito, Donald Trump, sobre a recuperação da capacidade produtiva a partir de um mote de 
desenvolvimento voltado para dentro. Essa perspectiva começa a orientar um posicionamento 
protecionista estadunidense. 
II – O protecionismo nas relações internacionais, frente à prática comercial, implica em uma série de 
medidas que materializam escolhas que levam à proteção econômica. E esta proteção econômica é 
construída por meio de políticas fiscais, monetárias e subsidiárias que tendem a fortalecer a produção 
doméstica. 
III – A partir da crise financeira de 2009 é possível compreender que a falta de justiça no comércio 
internacional é identificada pela ausência de um mecanismo multilateral de crédito, o que guia a 
Política Externa Estadunidense a criação de mecanismos autônomos em diálogo com a Organização 
Mundial do Comércio para o aumento dos empregos nacionais. 
 
A respeito destas asserções, assinale a opção correta. 
A) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma explicação da I 
B) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
C) as asserções I e III são proposições verdadeiras, mas a II é uma proposição falsa. 
D) a asserção III é verdadeira, e as asserções II e III são proposições falsas. 
E) a asserção III é uma proposição verdadeira, e a II é uma explicação da III. 
 
QUESTÃO 24 
 
A respeito das características das regulações comerciais e econômicas internacionais, a Organização 
Mundial do Comércio - OMC hoje é a principal Organização Internacional no quadro das ações 
comerciais entre os países. Além disso, é um resultado histórico construído por meio de diversas 
tentativas de controle e incentivos comerciais a partir do fim do Sistema Bretton Woods. Assim, acerca 
da OMC é correto afirmar: 
 
A) A Organização Mundial do Comércio é uma organização internacional que representa um regime 
comercial que sanciona. Nesse sentido, a OMC constituí um tribunal comercial internacional, além de 
constituir um espaço para negociações internacionais voltadas para a redução de tarifas alfandegárias. 
B) A Organização Mundial do Comércio desempenha a função de administrar acordos comerciais entre 
os seus membros e de determinar as alíquotas de importação e de subsídios que cada Estado membro 
deve aplicar. 
C) As Conferências Ministeriais da Organização Mundial do Comércio determinam os temas das 
negociações internacionais, assim como a tarifa de importação conforme setor produtivo para todos 
os Estados membros. 
D) A Rodada de Doha (2001) constituiu a principal rodada de negociações internacionais dentro da 
OMC, tendo em vista os seus resultados positivos para a construção da agenda para o 
desenvolvimento dos setores de serviços e de agricultura. 
E) Os principais desafios para a efetivação do regime comercial internacional, que a OMC organiza, 
perpassam sobre a redução dos custos da liberalização do comércio internacional e o controle das 
práticas monetárias dos BRICS. 
 
QUESTÃO 25 
 
Leia atentamente o seguinte trecho: 
 
“A resposta ao questionamento de se [a postura de Trump acerca do clima] cria um panorama que 
dificultaria as negociações é claramente, afirmativa”, afirma Paula Caballero, diretora global dos 
programas climáticos do World Resources Institute (WRI). “Na condição de ex-negociadora, eu sei que 
essa não é a primeira vez que as discussões sobre o clima enfrentam dificuldades. Ainda assim, os 
países sempre persistem, apesar das dificuldades.” (Portal Mongabay, 15/05/2017, disponível em: 

https://pt.mongabay.com/2017/05/desinteresse-trump-na-lideranca-questoes-climaticas-não-inibe-legisladores-bonn/) 

 



 
 
 

 

14 

Tendo em vista o panorama das discussões sobre a questão climática nas Organizações 
Internacionais, seus conhecimentos acerca do impacto das eleições estadunidenses nessa pauta e o 
trecho destacado acima, aponte a alternativa que melhor assinala os dilemas suscitados pela 
posse de Donald Trump entre os atores envolvidos na implantação da agenda climática: 
 
A) A posse de Donald Trump, ainda que tenha causado comoção internacional, não causou grande 
abalo nas discussões sobre o meio-ambiente e a questão climática, visto que outras crises como a 
atual já foram superadas, levando a novos acordos. 
B) A posse de Donald Trump e suas recentes declarações negando os efeitos climáticos das emissões 
de poluentes por grandes indústrias levaram à paralização das discussões nos foros internacionais 
devido ao esvaziamento de representantes estadunidenses. 
C) A pauta ambiental vem sofrendo abalos frequentes nos últimos anos devido à incapacidade dos 
governos de Barack Obama em encampá-la. Assim, a política de Donald Trump não apresenta grandes 
diferenças com relação à de seu antecessor. 
D) A postura do governo Trump sinaliza para um distanciamento entre as principais potências mundiais 
no que diz respeito à pauta climática. Observa-se, então, a radicalização do debate e a falta de 
perspectivas para saídas negociadas. 
E) Ainda que o esvaziamento da participação estadunidense prejudique o andamento das discussões 
sobre a pauta climática, a participação de outros grandes atores, como a China, a Rússia e a Índia, 
dão esperanças de uma solução que pressione o governo Trump a ceder. 
 
QUESTÃO 26 
 
A ECO92, realizada no Rio de Janeiro, foi um marco nas discussões acerca dos problemas ambientais 
no âmbito das Organizações Internacionais. Desde então, ainda que o tema tenha ganhado fôlego na 
esfera pública mundial, as realizações se resumem ao Protocolo de Kyoto, firmado em 1997, e o 
recente Acordo de Paris, que foi recebido com entusiasmo pela comunidade internacional. Aponte os 
motivos que suscitaram o entusiasmo dos atores envolvidos na discussão da pauta ambiental: 
 
A) Enquanto o Protocolo de Kyoto estabeleceu metas referentes à emissão de gases poluentes apenas 
para os países desenvolvidos e não foi ratificado pelos Estados Unidos, o Acordo de Paris estabelece 
metas ambiciosas, como a limitação da temperatura global a 1,5 graus célsius acima dos níveis pré-
industriais, tendo sido ratificado pelo governo estadunidense. 
B) Ainda que o Protocolo de Kyoto tenha partido de uma importante postura estadunidense de 
liderança internacional na pauta ambiental, ele não contou com a adesão de importantes emissores 
de gases poluentes, como a China e a Rússia que, com as negociações de Paris, se tornaram 
signatárias de um grande acordo mundial sobre o clima. 
C) O Acordo de Paris invalida o Protocolo de Kyoto ao propor metas muito mais claras e ambiciosas, 
pressionando os governos das maiores potências econômicas mundiais a colaborarem com o processo 
de contenção do aquecimento global e a promoção de um desenvolvimento sustentável. 
D) O Acordo de Paris é um marco na discussão ambiental por propor, pela primeira vez na história, a 
vinculação entre as pautas dos ambientalistas e a crítica ao modelo de desenvolvimento industrial 
capitalista transnacional, aventando para a possibilidade de reformas estruturais no sistema. 
E) O Acordo de Paris, ao contrário do Protocolo de Kyoto, foi fruto da ação dos governos de países 
emergentes para reverter o impacto em seus territórios do avanço predatório do capitalismo 
transnacional, o que permite entrever uma alteração no eixo de poder associado às discussões da 
pauta ambiental. 
 
QUESTÃO 27 
 
Acerca dos desafios enfrentados pela governança global em torno das questões climáticas, 
propõe-se as seguintes afirmações: 
 
I. Dada a ineficiência dos regimes internacionais em alcançar níveis altos de cooperação e 
comprometimento dos atores na agenda ambiental, as discussões recentes dentro nas Relações 
Internacionais têm sugerido abordagens voltadas para uma justiça global como uma possível fonte de 
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entendimentos recíprocos sobre como as questões climáticas devem ser abordadas pelos Estados e 
pelos indivíduos na proteção do ecossistema mundial. 
II. A recente abordagem de Donald Trump ao meio ambiente indica retrocessos claros aos 
avanços da gestão internacional das mudanças climáticas, o que desfaz partes significativas dos 
comprometimentos internacionais no tema. Isso demonstra que as grandes potências são os únicos 
atores relevantes e com poder de impacto em qualquer arena da política internacional, inclusive nas 
áreas da chamada baixa política.  
III. No que tange à população afetada dos países-ilha, alvos de um possível desaparecimento nas 
próximas décadas em decorrência da elevação dos níveis do mar, já existem acordos internacionais 
firmados entre países para o recebimento de migrantes ambientais forçados que vai lhes garantir asilo 
e novas nacionalidades. 
IV. A despeito de os efeitos das mudanças climáticas serem sentidos transnacionalmente em todas 
as partes do globo, a gestão local e regional – no âmbito das localidades como cidades ou em blocos 
regionais como MERCOSUL e União Europeia – das questões referentes a nível de consumo, novas 
formas de produção e distribuição de energia limpa, gestão dos mecanismos de controle de emissão 
de poluentes podem se mostrar uma saída mais eficaz frente às propostas de coordenação de ações 
no âmbito internacional uma vez que aquelas têm o potencial de lidar diretamente com os problemas 
no âmbito local de forma especific a cada um dos impasses de proteção ambiental em suas respectivas 
regiões. 
 
Sobre os itens acima, as proposições CORRETAS são: 
A) I, II, III e IV 
B) II, III e IV. 
C) I e IV. 
D) II e III. 
E) I, III e IV. 
 
QUESTÃO 28 
 
Sobre a natureza das ações de política externa estadunidense no atual governo Trump, seguem 
duas afirmativas: 
 
Partindo das principais ideias da tradição realista das Relações Internacionais, os Estados, ao 
buscarem poder dentro do sistema internacional, devem levar em conta a opinião nacional e 
internacional para legitimar suas estratégias de política externa para, com isso, alcançar maior êxito 
em suas ações. 
 
E 
 
Setores da sociedade estadunidense, sobretudo, sua parte neoconservadora, tem apoiado as ações 
de política externa do atual presidente Donald Trump, uma vez que, embora bastante contestadas 
internacionalmente, demonstram a reorientação política dos Estados Unidos rumo uma 
sobrevalorização dos seus interesses nacionais. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A) A afirmativa (2) justifica a afirmativa (1). 
B) As alternativas são falsas. 
C) A afirmativa (2) exemplifica toda a afirmativa (1). 
D) A alternativa (2) é verdadeira e a afirmativa (1) é falsa. 
E) Ambas são verdadeiras, e tem alguma relação explicativa entre si. 
 
QUESTÃO 29 
 
Nas últimas décadas, o índice da economia informal tem chamado atenção, sobretudo, quando 
identificada a importância deste tipo de atividade econômica nos países em desenvolvimento. Quanto 
à isso, analise o gráfico a seguir: 
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A partir das informações contidas no gráfico e seus conhecimentos sobre as dinâmicas 
econômicas no neoliberalismo, é possível inferir, EXCETO:  
 
A) A economia informal é composta por atividades econômicas realizadas por empresas não 
registradas e/ou trabalhos não formalizados legalmente. O uso da expressão trabalho informal tem 
suas origens nas discussões da década de 1970, a partir da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), quando se problematizou internacionalmente aos dilemas sociais originados a partir da 
subcontratação.   
B) Ainda que represente uma opção à população que não se insere formalmente no mercado de 
trabalho, esta forma de subcontratação expõem os cidadãos a situações de vulnerabilidade na medida 
em que não há garantias da totalidade dos direitos trabalhistas existentes. 
C) A crise econômica dos finais dos anos 2000 impulsionou ao mercado informal, uma vez que o 
desemprego que ocorre em momentos de instabilidade econômica permite a emergência de 
alternativas não legalizadas de postos de trabalho. 
D) As regiões que são predominantemente formadas por países em desenvolvimento têm seu PIB total 
composto, em grande parte, pelas atividades informais, alternativa encontrada pela população de se 
manter economicamente ativa. Por sua vez, tal atividade econômica permite aos Estados competir 
internacionalmente com mais vigor e estabilidade uma vez que são capazes de desenvolver-se 
economicamente. 
E) A informalidade do trabalho, por outro lado, compromete o financiamento das atividades estatais já 
que a união não arrecada impostos oriundos dos rendimentos do trabalho. 
 
QUESTÃO 30 
 
Ao longo dos anos, os Estados vêm lidando com a problemática de acesso ou restrição de direitos à 
população de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros (LGBT). Ainda que a contemporaneidade 
tenha colocado em pauta outras questões e nuances dentro da temática de gênero e orientação sexual, 
este tem sido o termo para identificar a luta em favor da proteção dos direitos das minorias sexuais. O 
mapa abaixo indica os países em que há legislação favorável (áreas cinzas mais claras) a este coletivo 
e onde há restrições de direitos (áreas cinzas mais escuras). Dentre direitos favoráveis, contabilizam-
se atos homossexuais legalizados, leis contra discriminação, e a possiblidade de união estável e 
casamento. Contrariamente, há a possibilidade de pena de morte até encarceramento, restrição de 
liberdade de expressão da homossexualidade e diferentes idades para consentimento do ato sexual. 
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Fonte: BBC (2017). Where is illegal to be gay. http://www.bbc.com/news/world-25927595 

 
Frente a este quadro internacional, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A única fonte em que se baseiam leis discriminatórias contra minorias sexuais define tais exclusões 
a partir de princípios religiosos, como o cristianismo ortodoxo ou o islamismo fundamentalista. 
B) As normativas internacionais que lidam com a proteção de minorias sexuais está fortemente 
ancorada no direito internacional e quando formuladas a partir de Organizações Internacionais como 
as Nações Unidas são aplicadas de forma irrestrita a todos os seus países membros. 
C) Os direitos do coletivo LGBT tem suas origens nas proposições sobre diretos humanos e vem sendo 
ampliada, para além das questões clássicas de respeito ao gênero e à orientação sexual, ao que tange 
formas de discriminação no mercado de trabalho, no acesso a saúde e em outros foros específicos de 
proteção ao indivíduo. 
D) A maioria dos países onde a legislação é favorável à proteção os direitos do coletivo LGBT se 
situam na parte ocidental do mundo e apresentam poucos problemas na garantia destes direitos 
domesticamente. 
E) A ideia de relativismo cultural que resguarda os países que restringem os direitos ao coletivo LGBT 
é a única forma de garantia a autodeterminação dos Estados na gestão de seus assuntos domésticos, 
uma vez o universalismo de direitos ocidentais é uma prática imperial que não busca proteger o 
indivíduo, mas somente garantir os interesses dos estados hegemônicos do sistema. 
 
 


