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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 11 de novembro 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. 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. 

3.7 O aluno só poderá sair da sala após a entrega do seu 
Exame, sendo vedado seu retorno. 

3.8 Apenas é permitido entregar o Exame aos professores 
aplicadores após 40 (quarenta) minutos do início da prova. 

3.9 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. 

3.10 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 2014 ou anterior: PESO= 1; 

Alunos de ingresso em 2015: PESO= 1,20; Alunos de 

ingresso em 2016: PESO= 1,40; 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 
4 de dezembro 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 2017/2. 

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. 



Questão 1.  

Algumas novas regras, provenientes da Reforma Eleitoral, entram em vigor na eleição 

de 2018. Entre elas, a Cláusula de Barreira. Sobre tal mudança é correto afirmar que 

ela: 

 

A. Favorece principalmente os pequenos partidos, menos representativos, 

incrementando seus recursos.  

B. Estimula a participação das mulheres ao definir um número máximo de candidatos 

homens por partido. 

C. Exige um número mínimo de cotas para negros em cada partido, favorecendo a 

participação das minorias.  

D. Exige um desempenho eleitoral mínimo dos partidos para o acesso a recursos do 

Fundo Partidário e ao tempo de rádio e TV.  

E. Estimula a criação de novos partidos políticos na tentativa de aproximar o eleitor 

do seu representante.  

 

 

 

Questão 2. 

“O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitou a Terra Santa pela 

primeira vez nesta segunda-feira (25). Hoje, ele chega à cidade de Ramala, 

considerada o centro econômico da Palestina, depois de ter passado por Israel na 

segunda-feira. Os dois territórios vivem em conflito há décadas, e a relação 

conturbada é considerada muitas vezes epicentro de conflitos no Oriente Médio. (...) 

Passaram-se oito meses no cargo até que Guterres fizesse esta viagem. Antes disso, 

o líder máximo da ONU priorizou visitas a países como Ucrânia, Somália, Afeganistão, 

Iraque, Turquia, Qatar e Uganda. O assunto havia ficado delicado desde que os 

Estados Unidos, históricos aliados de Israel, acusaram a ONU de ser parcial em 

relação à Palestina. Em março, as Nações Unidas publicaram um relatório afirmando 

que as políticas israelenses criavam um apartheid entre os dois povos. Guterres pediu 

o arquivamento do texto após pressão americana; e a secretária para as questões da 

Ásia Ocidental, Rima Khalaf, acabou entregando o cargo.” 

– Exame, 29 de agosto de 2017 

 

A partir dos pressupostos básicos da tradição realista nas teorias das Relações 

Internacionais, assinale a opção que menos se encaixa no fato reportado acima: 

 

A. O histórico e incondicional apoio estadunidense à segurança do estado de Israel 

se baseia antes em uma postura unilateral e soberana do que em uma articulação 

em fóruns multilaterais. 

B. Mesmo sendo uma organização internacional de abrangência global e de maior 

protagonismo entre as instituições do tipo, dificilmente a ONU produzirá um 

discurso que altere os interesses estratégicos das grandes potências. 



C. A ascensão, em 2012, da Autoridade Nacional Palestina ao status de 

“observadora não-membro” da ONU é um forte indício de que os meios 

multilaterais podem, um dia, possibilitar a definitiva conquista de soberania do 

“Estado Palestino”. 

D. Como grande potência global, principal financiador e membro permanente do 

Conselho de Segurança da ONU, os EUA são capazes de definir a palavra final a 

respeito da causa palestina no âmbito das Nações Unidas. 

E. O apoio estadunidense à causa israelense, ou “sionista”, é um dos poucos tópicos 

de política externa de Washington que permanecem intocáveis tanto em governos 

republicanos quanto democratas, o que demonstra uma sobreposição dos 

interesses de Estado frente às discussões da conflitante sociedade civil em seu 

âmbito doméstico. 

 

 

 

Questão 3.  

Uma das questões polêmicas que envolveram a Reforma Política deste ano se refere 

ao financiamento de campanha, como expresso na imagem a seguir, retirada do site 

do Senado brasileiro.   

 

 
Disponível  em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/02/20/financiamento-de-

campanha-eleitoral-repercute-no-facebook - Acesso: 10 de outubro de 2017 

 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/02/20/financiamento-de-campanha-eleitoral-repercute-no-facebook
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/02/20/financiamento-de-campanha-eleitoral-repercute-no-facebook


Sobre o financiamento de campanha que estará em vigor nas eleições de 2018, 

assinale a alternativa correta. 

 

A. Criou-se um fundo eleitoral com dinheiro público para financiar as campanhas e 

haverá limite de gastos para cada cargo.  

B. Estabeleceu-se partidos e candidatos recebam doações apenas de pessoas 

físicas, sem verba pública.  

C. Determinou-se que a campanha contará com financiamento privado, sem teto 

para gastos. 

D. As pessoas físicas poderão doar até 10% de seus rendimentos brutos para cada 

candidato ou para a chapa majoritária.  

E. Criou-se um fundo eleitoral com dinheiro público para financiar as campanhas e 

não haverá limite de gastos para cada cargo. 

 

 

 

Questão 4. 

O sistema eleitoral é um conjunto de regras que define: (a) como o eleitor pode fazer 

suas escolhas, (b) como os votos são contabilizados e transformados em cadeiras. 

Sobre a reforma do sistema eleitoral debatida em 2017, analise as seguintes 

asserções: 

 

I. O sistema proporcional não será mais empregado no país para a escolha 

dos cargos eletivos no legislativo. 

II. O voto com lista aberta permanece no país, permitindo que o eleitor vote no 

partido (legenda) ou no candidato.  

III. No Brasil, permanece o sistema majoritário para a escolha do Presidente 

da República, governador, prefeito e senador.   

 

Em relação as asserções acima, é (são) correta(s): 

 

A. I, II, III.  

B. I, II.  

C. I, III. 

D. II, III.  

E. III.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 5. 

“O Irã manteve suas atividades nucleares dentro dos principais limites impostos pelo 

acordo que fechou em 2015 com seis potências mundiais, mostrou um relatório do 

órgão de monitoramento atômico da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta 

quinta-feira. (...) O estoque do Irã de urânio com baixo índice de enriquecimento era 

de 88,4 kg no dia 21 de agosto, bem abaixo do limite de 202,8 kg, e o nível de 

enriquecimento não ultrapassou o teto de 3,67 por cento, de acordo com o relatório 

da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visto pela Reuters.” 

 

– Reuters, 31 de agosto de 2017 

 

 

Pode-se atribuir o mérito do avanço descrito no trecho acima à: 

 

I. razoável reputação global conquistada pela AIEA desde sua fundação em 

1957. 

II. ao governo do presidente iraniano Hassan Rohani, considerado “moderado” se 

comparado ao seu antecessor Mahmoud Ahmadinejad, tido como um político “linha 

dura”. 

III. a gradual retirada das sanções econômicas impostas ao Irã (em retaliação às 

ameaças do país em obter arsenal nuclear), principalmente pelos EUA, que, além de 

dificultarem a entrada de tecnologia e materiais para fins nucleares no país, 

incentivaram o governo atual a reavaliar suas prioridades estratégicas frente ao 

desenvolvimento socioeconômico do seu território. 

 

Entre as afirmações acima, podemos considerar que: 

 

A. apenas a afirmação I está correta. 

B. apenas a afirmação II está correta. 

C. apenas as afirmações II e III estão corretas. 

D. todas as afirmações estão corretas . 

E. nenhuma afirmação está correta. 

 

 

Questão 6.   

A Reforma Política deste ano apresentou inúmeras polêmicas, entre elas, a adoção 

do voto distrital que, no Brasil, ficou conhecido como Distritão. Sobre a previsão do 

funcionamento deste sistema no país, analise as seguintes asserções e marque V, 

para verdadeira, F, para falsa. 

 

(    ) Cada estado ou município se transformaria em um distrito eleitoral.  

(    ) Os candidatos mais votados são eleitos.  

(    ) O modelo incentiva os “puxadores de votos” dentro dos partidos ou coligações.  

(    ) As campanhas tendem a se focar mais nos candidatos.  



 

Assinale a alternativa que corresponde a ordem acima: 

A. F, F, F, F. 

B. V, V, V, V. 

C. F, V, F, V. 

D. V, V, F, F.  

E. V, V, F, V.  

 

 

Questão 7 

 

 
– Brum, Tribuna do Norte, 13 de abril de 2015 

 

 Pode-se concluir, que, a partir da charge acima: 

 

A. o personagem que responde à pergunta é um anarquista 

B. existe uma tendência entre os políticos brasileiros atuais em se perpetuarem no 

poder 

C. o entrevistador não foi suficientemente claro em sua pergunta 

D. a “crise política” brasileira pode ser atribuída a apenas um partido 

E. a democracia deve ser substituída por outro sistema de governo 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 8.  

Em outubro de 2017, o Congresso aprovou o fim das coligações eleitorais amplas e 

irrestritas para 2020. Na prática, isso significa que: 

 

A. Os partidos não poderão mais se coligar.  

B. Apenas os pequenos partidos poderão se coligar, estimulando a representação 

das minorias. 

C.  Haverá coligação apenas para eleição de governadores, prefeitos e presidente. 

D. Haverá um estímulo para a coligação de partidos com “afinidade ideológica e 

programática”.  

E. Não haverá nenhuma alteração, afinal os partidos não costumam se coligar.  

 

 

Questão 9. 

“Nosso passado recente nos legou a certeza de que, no mundo de hoje, um modelo 

de desenvolvimento econômico pautado na autossuficiência acarreta ineficiência e 

prejudica a maioria do povo. 

Felizmente, vivemos uma conjuntura na qual os Estados integrantes do Mercosul 

compartilham uma visão -a necessidade de maior integração de nossos países à 

economia global- e, nesse quadro, uma meta -a conclusão do Acordo de Associação 

entre o Mercosul e a União Europeia. ” 

– Aloysio Nunes, Ministro de Relações Exteriores do Brasil, para 

a Folha de São Paulo, 29 de agosto de 2017 

   

Com a declaração acima em mente, assinale o que não pode ser afirmado, abaixo: 

 

A. A política externa e econômica do governo interino de Michel Temer busca 

medidas protecionistas. 

B. Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef buscaram uma 

regionalização política e comercial no âmbito do Mercosul, em detrimento de 

acordos comerciais com os países do Norte. 

C. Outros países do Mercosul também estão interessados em acordos comerciais 

com a União Europeia. 

D. A Argentina é hoje governada por interesses afins ao liberalismo econômico. 

E. O Acordo de Associação em questão facilitará o investimento direto dos países 

europeus nas economias do Mercosul. 

 

 

Questão 10. 

“O governo Temer publicou decreto liberando ao setor privado a atividade de pesquisa 

mineral em uma área da Amazônia, a Renca, em que antes apenas o governo tinha o 

direito de exercer a atividade. (...) A Reserva Mineral de Cobre e seus Associados 

(Renca) foi criada em 1984, no fim da ditadura militar, com o objetivo de fazer pesquisa 

mineral nessa região. Tem 47 mil km² de área, equivalente ao estado do Espírito 



Santo. A ideia era explorar o potencial dos recursos minerais da região. Apesar de 

estar localizada no limite dos estados do Pará e do Amapá, em plena Floresta 

Amazônica, não havia preocupação do governo da época em preservar a Amazônia.” 

 – O Globo, 29 de agosto de 2017 

 

 

As atividades de exploração econômica de recursos naturais causam polêmicas em 

todo o mundo. Em um extremo, encontramos os “preservacionistas”, que defendem a 

abstenção absoluta de atividade industrial em territórios que abrigam ecossistemas 

ricos em biodiversidade e sensíveis à intervenção humana. Do outro, os 

“desenvolvimentistas” que enxergam no crescimento econômico uma prioridade 

superior às preocupações com o meio ambiente. Podemos dizer, que, as duas visões 

são conciliadas pelos “conservacionistas”, que admitem a intervenção humana nos 

mais diversos ecossistemas ainda não tocados, porém, de forma responsável e 

sustentável. 

 

Com isso em mente, qual das afirmações abaixo melhor se adequa à postura dos 

conservacionistas? 

 

A. A Renca é rica em recursos minerais e a sua “intocabilidade” fará o país perder 

milhões de dólares justamente em um período de crise econômica. 

B. A biodiversidade da Floresta Amazônica é mais preciosa do que os possíveis 

ganhos econômicos da exploração mineral em seu território. 

C. Não é necessário que o governo encontre novas riquezas minerais, e sim que a 

sociedade repense os seus hábitos de consumo. 

D. O ecoturismo e a pesquisa científica podem substituir a exploração mineral como 

potenciais atividades econômicas na região. 

E. A Renca pode ser aberta à pesquisa e exploração mineral para possibilitar o 

aumento de emprego e renda na região, mas o governo deve exigir que as 

empresas também invistam em áreas de preservação ambiental 

consideravelmente maiores do que aquelas que serão desmatadas. 

 

 

Questão 11. 

Em setembro, os curdos iraquianos realizaram um referendo sobre a secessão do 

Iraque. Mais de 90% voltaram pela separação do país, mas o governo central chamou 

a consulta de "inconstitucional" e afirmou que usará "as ferramentas oferecidas pela 

constituição e pela lei" para impedir a desintegração do país.  

 

Sobre a situação dos curdos no Iraque é correto afirmar que: 

 

I. São a minoria curda mais volumosa entre os países onde a etnia curda está presente 

no Oriente Médio. 



II. Sua força armada, a Pershmerga, tem sido instrumentalizada de forma crucial na 

luta contra o Estado Islâmico. 

III. O curdistão iraquiano está situado em uma área rica em recursos naturais.  

IV. A campanha de secessão começou já no fim da Primeira Guerra Mundial.   

V. O curdistão iraquiano é uma região semiautônoma e possui parlamento próprio. 

 

A. I, II, III e IV 

B. II, III, IV e V 

C. I, II, III e V 

D. I, III, IV e V 

E. Todas as alternativas. 

 

 

Questão 12. 

Sobre as propostas levantadas pela reforma política brasileira, seguem as afirmativas 

que contém o resultado de algumas deliberados: 

 

I. O financiamento das campanhas eleitorais é regulamentado 

constitucionalmente, sendo os recursos repassados para um Fundo Público de 

Financiamento (composto por doações de pessoas físicas e recursos da União) 

e redistribuído para partidos políticos. 

II. A distribuição de recursos está condicionada proporcionalmente ao índice de 

desempenho dos partidos – medido a partir do número de representantes 

eleitos pelo partido no último ciclo eleitoral. 

III. Todos os cargos têm mandato de 5 anos sem direito à reeleição. 

IV. Deputados e vereador são eleitos pelo sistema proporcional, que considera a 

votação do candidato e da legenda; para presidente, senador, governador, e 

prefeito os votos são diretos. 

V. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, 

maiores de 70 anos e jovens de 16 ou 17 anos. 

 

Os itens acima que resultaram de mudanças no sistema de regras eleitorais 

brasileiro aprovados em primeira instância pela Câmara dos Deputados são: 

 

A. I, II e IV. 

B. I, II e V. 

C. II e III. 

D. II, III e IV. 

E. I, II e III. 

 

 

 

 

 



Questão 13. 

A charge do cartunista Carlos Latuff representa o Primeiro Ministro de Israel, Benjamin 

Netanyahu, como uma falsa pomba da paz, construindo assentamentos na 

Cisjordânia e jogando bombas em Gaza. 

 

fonte: < http://provosbrasil.blogspot.com.br/2010/04/paz-do-estado-de-israel-por-

latuff.html> 

 

Sobre a charge é possível afirmar que: 

 

I. Ela faz uma alusão a dois dos grandes impasses para a paz no conflito israelo-

palestino. 

II. Ela ironiza o discurso da atual administração israelense, no qual a paz é um objetivo 

do governo, mas as ações deste caminham na direção contrária. 

III. Ela faz uma crítica às lideranças palestinas, que não conseguem fazer um 

contraponto eficiente às políticas israelenses para os territórios palestinos. 

IV. Ela faz uma crítica ao posicionamento da comunidade internacional perante Israel 

no contexto do conflito israelo-palestino. 

V. Ela demonstra políticas diferentes do governo de Netanyahu para os territórios 

palestinos, ambos vivenciando processos de ocupação de facto.  

 

A. I, III e IV 

B. II, III e IV 

C. I, II e IV 

D. I, II e V 

E. II, IV, V 

 

 



Questão 14. 

Uma das propostas levantadas na votação feita pela Câmara dos Deputados sobre o 

tema da reforma política se refere à uma emenda constitucional que instituiria um 

percentual de vagas no Legislativo para as mulheres. Tal proposta foi negada, e 

mantida a legislação atual que não determina nenhum percentual garantido de 

vagas para as mulheres.  

 

 
Fonte: Carta Capital, 08/03/2017. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ainda-precisamos-falar-sobre-as-

mulheres-na-politica 

 

Sobre possíveis argumentos acerca da adoção de cotas para ocupação de 

cargos por mulheres na política, e considerando o contexto atual sobre a 

representação feminina no Brasil e no mundo, tem-se que, EXCETO:  

 

 

A. A sub-representação de mulheres no cenário político ameaça os princípios 

democráticos, uma vez que igualdade política é entendida, na literatura de Teoria 

Política, como um princípio definidor da igualdade dos sujeitos em sociedades 

modernas.  

B. Existe uma determinação legislativa (Lei nº 12.034, de 2009) que demanda de 

cada partido ou coligação a reserva de pelo menos 30% de suas vagas a 

candidatos de um mesmo sexo (30% mulheres ou 30% homens). Entretanto, a 

proporção atual é de 9 homens eleitos para cada 1 mulher. 

C. Não há uma regulamentação de repasse proporcional de recursos às 

candidaturas de cada partido/coligação, o que deixa à escolha dos dirigentes tal 

distribuição sem garantir o valor necessário para uma campanha eficiente das 

candidatas. 

D. A sub-representação das mulheres nos espaços decisórios nacionais e 

subnacionais decorre de uma falta de interesse das mesmas no desempenho de 

tais funções e, por isso, cotas obrigatórias são necessárias para estabelecer 

igualdade de gênero na política. 

E. Os índices de representação de mulheres na política equiparam o Estado 

brasileiro a alguns países árabes, nos quais a legislação restringe a participação 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ainda-precisamos-falar-sobre-as-mulheres-na-politica
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ainda-precisamos-falar-sobre-as-mulheres-na-politica


na vida política. 

 

 

 

Questão 15. 

A charge do cartunista Carlos Latuff representa o Primeiro Ministro de Israel, Benjamin 

Netanyahu, jogando uma bomba sobre os territórios palestinos enquanto mostra à 

mídia um dardo em seu pé, lançado pelo Hamas, que controla a faixa de Gaza.  

 

 

 
Fonte: < https://latuffcartoons.files.wordpress.com/2014/07/blame-hamas-

altagreer.gif> 

 

Sobre a charge é possível afirmar que: 

 

I. A mídia desempenha um papel desigual na cobertura do conflito israelo-palestino. 

II. A forma como a cobertura midiática do conflito é feita contribui para que as 

Resoluções críticas à Israel sejam barradas no Conselho de Segurança da ONU.  

III. O Hamas e seu braço armado, Izz ad-Din al-Qassam Brigades, perpetram ações 

que justificam as ações do governo israelense nos territórios palestinos. 

IV. As retaliações do governo israelense são desproporcionais às agressões sofridas 

por este no contexto do conflito israelo-palestino. 

V. O governo israelense manipula a mídia para criar narrativas que justifiquem suas 

ações nos territórios palestinos.  

 

 

 



A. I, IV, V 

B. I, II e V 

C. I, III e V 

D. II, IV e V 

E. I, III E V 

 

 

Questão 16. 

Sobre a posição dos atores estatais envolvidos no conflito sírio temos as seguintes 

possibilidades: 

 

 

I. O Irã atua na sustentação do balanço de poder sunita xiita, como a Arábia 

Saudita, mas tenta diminuir a influência regional deste ator, bem como de 

Estados Unidos e Israel para aumentar sua liderança na região.  

II. A Rússia atua na tentativa de conter o fluxo de extremistas na Ásia Central, ao 

mesmo tempo que busca acessos ao mediterrâneo a partir de operações 

seguras nos portos situados em território sírio.  

III. Além de tentar remover o governo sírio de Bashar al-Assad e derrotar o grupo 

Estado Islâmico, os Estados Unidos atuam na tentativa de manter sua 

influência e o acesso a recursos na região. 

IV. A Arábia Saudita atua no sentido de expandir sua liderança regional, tentando 

diminuir ao mesmo tempo a influência do Irã na região.   

V. A Turquia tenta conter o separatismo curdo, ao mesmo tempo que apoia a 

influência regional do Irã. 

 

 

É possível dizer que são VERDADEIRAS as alternativas: 

 

 

A. I, II e III. 

B. I, III e IV. 

C. I, II, III e IV. 

D. II, III e IV. 

E. II e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 17. 

Big Data e Preferências virtual-psicologicamente determinadas. Eis dois termos que, 

quando conjugados, implicam em apresentar as informações conforme as demandas 

produzidas pelas preferências dos sujeitos político-sociais a partir das redes sociais. 

A despeito da baixa compreensão do senso comum sobre essa ferramenta política, 

as duas últimas eleições dos Estados Unidos da América foram contempladas com 

estratégias de marketing político por meio da característica On Demand. À frente das 

inovações da área, a Cambridge Analytica, com sede estabelecida no Brasil há 

poucos meses, é a empresa que presta o serviço de publicidade voltada para as 

competições/campanhas eleitorais. Em suma, a manipulação de informações e a 

organização de dados, a partir dos acessos dos eleitores (a indicar as suas 

preferências mais comuns), tem formado a pauta do debate sobre o limite da ética na 

organização e o compartilhamento das propostas em ambientes virtuais. Por certo, há 

uma nova plataforma e uma nova (e ambiciosa) estratégia nos palcos das 

democracias pelo mundo. E a partir de 2018, no Brasil. 

 

Portanto: 

 

As campanhas modernas tenderão a desenvolver informações sobre os cidadãos para 

informar a estratégia eleitoral e para orientar os esforços táticos. Apesar dos relatórios 

sensacionais sobre o valor dos dados individuais do consumidor, as campanhas de 

informação mais valiosas adquirem dos comportamentos e respostas diretas 

fornecidos pelos próprios cidadãos. Os analistas de dados da campanha desenvolvem 

modelos que utilizam essas informações para produz previsões a nível individual 

sobre a probabilidade dos cidadãos de realizar certos comportamentos políticos, de 

apoiar os candidatos e as questões, e de alterar o seu estado condicional ao serem 

alvo de intervenções específicas de campanha. O uso desses escores preditivos 

aumentou dramaticamente desde 2004, e seu uso poderia gerar ganhos consideráveis 

para as campanhas que os aproveitam. Ao mesmo tempo, o uso generalizado 

efetivamente cria um jogo de coordenação com informações incompletas entre aliados 

organizações. Como tal, as organizações se beneficiariam com a partição do 

eleitorado para não duplicar os esforços, mas as restrições legais e políticas impedem 

essa possibilidade (David W Nickerson - University of Notre Dame; Todd Rogers - 

Harvard Kennedy School). 

 

A partir de ambos os textos apresentados, acerca das campanhas eleitorais 

reorganizadas a partir dos serviços de publicidade e big data, avalie as 

seguintes asserções e a relação entre elas. 

 

I – O termo On Demand implica a construção de um serviço de determinação de 

preferências a partir da produção de um questionário proposto pelos eleitores de um 

Estado. Com esta organização torna-se possível reproduzir as preferências conforme 

renda, gênero, idade e outras variáveis estatísticas, em ampla escala. 

 



II – As campanhas eleitorais, organizadas a partir da Big Data, são organizadas em 

todos os continentes. Entretanto, distintas nacionalidades determinam, conforme sua 

estrutura legislativa doméstica, os limites para a cessão de informações privadas de 

sujeitos com acesso às redes sociais, assim como nos acessos a demais sites com 

possibilidade de rastreamento dos dados. 

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. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

C. A asserção II é uma proposição verdadeira, e a I é uma proposição falsa. 

D. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a asserção II não justifica a 

I. 

E. As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

 

Questão 18. 

 
Legenda: CDU/CSU [União Democrata Cristã/União Social Cristã]; SPD [Partido 

Social-Democrata da Alemanha]; Left Party [A Esquerda]; Greens [Aliança 90/Os 

Verdes]; FDP [Partido Liberal Democrático]; AfD [Alternativa para a Alemanha]; 

Others [outros partidos agregados]. 

Fonte: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB224666/German-election-results-point-

to-three-party-coalition (25/set/2017) 

 

Sobre os resultados eleitorais alemães (ilustrados acima), bem como sobre os 

desenvolvimentos atuais da política regional europeia, a alternativa CORRETA 

é: 

 

 

https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB224666/German-election-results-point-to-three-party-coalition
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB224666/German-election-results-point-to-three-party-coalition


a) Os resultados eleitorais na Alemanha, bem como aqueles verificados na França 

com a eleição de Macron, são representativos de um movimento anti-

integração no continente que desacredita dos rumos da União Europeia 

(eurocéticos).  

b) O aumento expressivo de votos para a extrema-direita decorre de um 

movimento interno de nacionalismo (resposta à gestão da crise econômica na 

UE) e xenofobia (posturas anti-imigração), que se alinham a uma tendência 

geral no continente de crise da democracia europeia. 

c) O incremento de votos conquistados nesta eleição por outras legendas 

notadamente marcadas por oposição ao governo de Merkel desde 2005 não 

levaram a uma diversificação das cadeiras no parlamento alemão. 

d) A continuidade de Merkel à frente do governo alemão marca uma liderança 

incontestável da unidade cristã, do Estado democrático e da responsabilidade 

social no país desde o pós-II Guerra. 

e) A posição de Merkel frente a questões como refugiados e crise econômica 

intra-comunidade europeia não tiveram impactos significativos sobre os votos 

obtidos pela CDU/CSU na eleição quando comparados com a votação de 2013. 

 

 

 

Questão 19. 

A guerra do Iêmen atualmente supera a crise humanitária observada na Síria. A 

infraestrutura do país está criticamente debilitada, o que tem acentuado a grave 

epidemia de cólera e dificultado o acesso à população que necessita de ajuda. Mais 

de 70% do país se encontra em condição de insegurança alimentar e, segundo uma 

declaração UNICEF de 2016, uma criança morre a cada dez minutos vítima de mal 

nutrição extrema, diarreia e doenças respiratórias. Sobre este conflito é possível 

afirmar que: 

 

A) Enquanto a Arábia Saudita está envolvida no conflito iemenita, o Irã concentra suas 

forças no conflito sírio.  

B) A Al Qaeda e o Estado Islâmico não estão presentes no conflito iemenita. 

C) A Organização das Nações Unidas colocou a coalizão liderada pela Arábia Saudita 

em uma lista negra, em virtude das mortes e ferimentos causados a mais de 680 

crianças apenas em 2016. Os rebeldes Houthis também foram criticados no relatório 

pelas mesmas razões.  

D) O Direito Humanitário, que regulamenta conflitos armados, tem sido claramente 

desprezado pelas diversas facções do conflito, gerando diversas indicações de seus 

líderes ao Tribunal Penal Internacional. 

E) Um Iêmen fragmentado em Estados menores é uma possibilidade que começa a 

ser cada vez mais aceita no cenário internacional como uma solução viável para o 

conflito. 

 

 



Questão 20. 

No dia 01 de outubro de 2017, parte da população espanhola foi às ruas para votar 

no referendo sobre a independização da região da Catalunha, localizada no nordeste 

do país. Sobre o histórico processo que toma contornos mais decisivos no atual 

momento, é possível inferir, EXCETO: 

 

 

A. Caso haja a secessão, o recém-proclamado da Catalunha permanece como 

membro da União Europeia automaticamente, usufruindo das condições de livre 

mercado e se submetendo às esferas supranacionais. 

B. O referendo, que foi convocado unilateralmente pela presidência da Generalitat 

(governo da comunidade autônoma catalã), foi considerado como inconstitucional 

pelo Tribunal Constitucional da Espanha. 

C. Referendo é um dos instrumentos democráticos de participação cívica que não 

tem caráter vinculatório e deve ser se ater ao marco constitucional nacional para 

ser considerado como uma consulta popular válida. 

D. A reivindicação pelo direito de autodeterminação não se aplica ao caso da 

Catalunha uma vez que o quadro não se encaixa em uma submissão/domínio 

colonial, ditatorial ou militar (Carta ONU, 1945; resoluções 1514 e 2625 AG-ONU). 

E. Ainda que a região contribua com recursos fiscais significativos para a União, a 

dependência catalã do mercado espanhol pode comprometer a força econômica 

que a região vem apresentando nos últimos tempos. 

 

 

Questão 21. 

Leia as seguintes afirmações sobre o sufrágio no Brasil: 

 

I – O voto é facultativo para conscritos, maiores de 16 e menores de 18 anos e maiores 

de 70 anos. 

II – Os analfabetos não podem se eleger. 

III – O voto dos analfabetos é facultativo. 

IV – As mulheres somente tiveram seus direitos políticos reconhecidos no país a partir 

da Constituição de 1988. 

 

É correto aquilo que se afirma em: 

A. I e II. 

B. II e III. 

C. III e IV. 

D. I e IV. 

E. I e III 

 

 

 

 



Questão 22. 

Leia o trecho:  

A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – sigla do inglês Asia-Pacific 

Economic Cooperation – (Apec) é um bloco econômico formado por países asiáticos, 

americanos e da Oceania. Basicamente, envolve uma rota comercial que segue pelo 

Oceano Pacífico, uma substituição da predominância histórica do comércio mundial 

realizado pelo Atlântico. 

Surgiu a partir da antiga Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que 

não era um bloco propriamente dito, mas um espaço de discussão entre os países-

membros para melhor definir os rumos comerciais entre eles. A criação da Asean 

ocorreu em 1989 e sua transformação em Apec aconteceu em 1994 durante a 

Conferência de Seatle. 

Atualmente, a Apec conta com 21 países-membros, a saber: Austrália, Brunei, 

Canadá, Cingapura, Chile, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Hong 

Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Peru, 

Rússia, Tailândia, Taiwan e Vietnã. 

O objetivo da Apec é promover, através de uma Zona de Livre Comércio, o 

crescimento econômico, a integração comercial, os negócios e os investimentos na 

região da Ásia-Pacífico. Trata-se de um dos maiores blocos do mundo em termos 

numéricos absolutos e também o que mais cresce comercialmente nos tempos atuais. 

A APEC, entre 1994 e 2008, cresceu comercialmente em incríveis 395%, 

respondendo por mais da metade das trocas comerciais realizadas em todo o mundo, 

totalizando um PIB superior a 17 trilhões de dólares. 

(Adaptado de Mundo Educação – APEC. Disponível em: 

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/apec.htm>. Acesso em 03 Out 

2017).  

 

Com base no texto, avalie as afirmações seguintes afirmações: 

 

I. Área ou Zona de preferência tarifária são acordos realizados entre países para 

redução de tarifas alfandegárias no comércio entre os seus membros, mediante 

concessão de preferências tarifárias. 

II. Área ou Zona de Livre Comércio ocorre quando os países envolvidos concordam 

em permitir o trânsito de mercadorias entre eles sem a cobrança de I.I. (direitos 

alfandegários).  

III. No caso da APEC, ocorre a livre circulação de mercadorias e a criação de uma 

TEC – Tarifa externa comum, determinando I.I. igual para todos os membros do 

bloco. 

IV. a APEC ainda carece de uma maior predominância no plano político, 

diferentemente do que ocorre com outros blocos, como a União Europeia e o Nafta. 

Isso porque os seus membros são muito heterogêneos, e as distâncias geográficas 

e os distintos interesses tornam impossíveis o estabelecimento de metas como a 

total integração, a livre circulação de pessoas e a utilização de uma moeda única. 



V. O crescimento da Apec representa, de certa forma, um entrave para o crescimento 

do Brasil, por barrar, em partes, as investidas do Mercosul na América do Sul e 

servir de páreo para a integração dos BRICS, grupo dos países emergentes 

formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

A. I, II, III e IV.  

B. II, III, IV e V. 

C. I, II, III, IV. 

D. I, II, IV e V.  

E. I, II e IV. 

 

 

Questão 23. 

As propostas de reforma política e reestruturação do Estado no Brasil são resultado, 

em larga medida, da instabilidade institucional que remonta às manifestações de junho 

de 2013. Apesar de se centrarem em questões internas, tanto as manifestações 

coletivas ocorridas desde então quanto as mudanças na estrutura burocrática 

brasileira possuem contato com pontos da agenda de política externa do país. Em 

relação a este tema, avalie as informações a seguir: 

 

I) A década atual é caracterizada por um contexto global de questionamento da 

legitimidade das autoridades públicas, evidenciada por processos como os 

movimentos Occupy. 

II)  A emenda constitucional do teto de gastos públicos (EC 95) segue as orientações 

mais recentes do Fundo Monetário Internacional, que recomenda o aprofundamento 

das políticas de austeridade fiscal. 

III) A proposta de modelo de eleições para o Poder Legislativo pelo regime distrital 

misto, atualmente em debate no Brasil, é adotada na maioria dos Estados de regime 

parlamentar. 

IV) A retomada do processo de adesão à Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) é parte das atuais iniciativas brasileiras de 

reforma do Estado. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A. I, apenas 

B. II, apenas 

C. I, II e III 

D. III e IV, apenas 

E. I e IV, apenas 

 

 



Questão 24. 

A crise da Venezuela tem tido repercussões nas relações do país com as 

organizações regionais. Analise e julgue as seguintes afirmativas: 

 

I – As duras críticas feitas pela OEA, especialmente por meio de seu Secretário-Geral, 

ao governo de Nicolás Maduro levaram o Presidente venezuelano a anunciar que o 

país deixará a organização. 

II – O Mercosul suspendeu os direitos da Venezuela de participar do bloco como 

reação à situação política do país. 

III – A Unasul, tradicionalmente aliada de Caracas, decidiu de forma surpreendente 

expulsar o país do bloco em um episódio que demonstrou o isolamento de Maduro 

mesmo na América do Sul. 

IV – Para se concentrar na política doméstica da Venezuela, Nicolás Maduro solicitou 

o afastamento provisório da Venezuela da Aliança Bolivariana para os Povos da 

Nossa América (ALBA). 

 

É correto aquilo que se afirma em: 

 

A. I e II. 

B. II e III. 

C. III e IV. 

D. I e IV. 

E. I e III 

 

 

Questão 25. 

“The Arab uprisings began in transnational diffusion and ended in transnational 

repression and regional proxy wars. Regional and international factors affected local 

power balances and the shape of political coalitions. Whereas domestic factors clearly 

matter most in determining local outcomes, there is not a single case in the Arab 

uprisings—with perhaps the very partial exception of Tunisia—in which international 

factors were not important to the outcome.”1  

LYNCH, Marc; RYAN, Curtis R. “The Arab Uprisings and International Relations 

Theory”, 2017 

 

Em relação à Primavera Árabe e seus desdobramentos no âmbito da política externa, 

avalie as afirmações a seguir: 

 

                                                           
1 As insurgências árabes começaram por uma difusão transnacional e terminaram com uma repressão 
transnacional e nas guerras representativas regionais. Fatores regionais e internacionais afetaram os 
equilíbrios de poder locais e a forma das coalizões políticas. Considerando que os fatores domésticos 
são os mais importantes na determinação dos resultados locais, não há um único caso nos 
levantamentos árabes - com talvez a exceção muito parcial da Tunísia - em que fatores internacionais 
não eram importantes para o resultado. 



I) Desde seu início, após os distúrbios na Tunísia em 2011, os eventos da Primavera 

Árabe foram tratados de forma coordenada por atores extrarregionais como os 

Estados Unidos, a União Europeia e a China. 

II) A necessidade de empreender reformas de viés democratizante uniu os países da 

península arábica e norte da África em torno de fóruns de diálogo na Liga Árabe. 

III) A instabilidade na Síria e no Iêmen levou potências regionais como a Arábia 

Saudita e o Irã a se afastarem de aliados históricos na região. 

IV) Um fator global que incentivou as revoltas populares no início da Primavera Árabe 

foi a alta generalizada dos preços de alimentos importados. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A. I, apenas 

B. III, apenas 

C. IV, apenas 

D. I e II, apenas 

E. II, III e IV 

 

 

Questão 26. 

“Por determinação das Nações Unidas, que ainda consideram Cité Soleil zona 

vermelha, os militares brasileiros só andam ali com capacete, colete à prova de balas 

e armamento – ontem, levaram fuzis e calibre 12. Os dois primeiros itens da lista foram 

exigidos também dos jornalistas que acompanharam a última patrulha. A pacificação 

não eliminou o medo de problemas.” (GARBIN, Luciana. A última patrulha. Disponível 

em: estadao.com.br. Acesso em 31.08.2017) 

 

O trecho se refere ao fim da seguinte missão das Nações Unidas chefiada pelo 

Brasil: 

 

A. Missão Multi-dimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na 

República Centro-Africana (MINUSCA) 

B. Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) 

C. Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) 

D. Missão das Nações Unidas para Apoio à Justiça no Haiti (MINUJUSTH) 

E. Missão das Nações Unidas para Restauração da Paz na Criméia (MONUCRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 27. 

“No external actor can realistically prevent South Korea from developing nuclear arms 

if it opts to do so; no domestic constraints appear to be irresolvable obstacles. 

However, it also suggests that domestic factors militate against pursuing nuclear arms 

due to questionable military benefit and harm to South Korea’s economic interests and 

international reputation.” – SHERRIL, Cliffton W. “Neoclassical realism and South 

Korea’s Nuclear Weapons Policy”2, 2015 

 

Em relação à crise na península coreana, julgue as afirmativas a seguir: 

 

I) A decisão da Coreia do Norte de se retirar do Tratado de Não-Proliferação Nuclear 

em 2003 manteve inalteradas as perspectivas sobre a segurança da região. 

II) A descontinuidade do diálogo de seis partes (Six-Party Talks) em 2009 prejudicou 

a busca por soluções negociadas sobre o programa nuclear norte-coreano. 

III) O comércio entre a China e a Coreia do Norte cresceu em 2017, apesar da 

manutenção de sanções econômicas aprovadas na ONU contra o regime de 

Pyongyang.  

IV) A presença militar norte-americana na Coreia do Sul é reduzida, sendo este o 

motivo pelo qual os Estados Unidos tratam a Coreia do Norte como uma ameaça.  

 

É correto o que se afirma em: 

 

A. I, II e III 

B. II e III, apenas 

C. III e IV, apenas 

D. I, III e IV 

E. IV, apenas 

 

 

Questão 28. 

“Uma sociedade sustentável é aquela em que o desenvolvimento está integrado à 

natureza, com respeito à diversidade biológica e sociocultural, exercício responsável 

e consequente da cidadania, com a distribuição equitativa das riquezas e em 

condições dignas de desenvolvimento. Em linhas gerais, o projeto de uma sociedade 

sustentável aponta para uma justiça com equidade, distribuição das riquezas, 

eliminando-se as desigualdades sociais; para o fim da exploração dos seres humanos; 

para a eliminação das discriminações de gênero, raça, geração ou de qualquer outra; 

para garantir a todos e a todas os direitos à vida e à felicidade, à saúde, à educação, 

                                                           
2 Nenhum ator externo pode realisticamente impedir a Coreia do Sul de desenvolver armas nucleares 
se optar por fazê-lo; nenhuma restrição doméstica apresentaria obstáculos irresolúveis. No entanto, 
também se sugere que os fatores domésticos militam contra a busca de armas nucleares devido a 
benefícios e danos militares questionáveis para os interesses econômicos da Coréia do Sul e para 
reputação internacional. "- SHERRIL, Cliffton W." O realismo neoclássico e a Política de armas 
nucleares da Coréia do Sul. 



à moradia, à cultura, ao emprego e a envelhecer com dignidade; para o fim da 

exclusão social; para a democracia plena.” 

TAVARES, E. M. F. Disponível em: . Acesso em: 15/10/ 2017 (adaptado). 

 

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.  

I. Os princípios que fundamentam uma sociedade sustentável exigem a adoção de 

políticas públicas que entram em choque com velhos pressupostos capitalistas.  

PORQUE 

II. O crescimento econômico e a industrialização, na visão tradicional, são entendidos 

como sinônimos de desenvolvimento, desconsiderando-se o caráter finito dos 

recursos naturais e privilegiando-se a exploração da força de trabalho na acumulação 

de capital. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

A. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da 

I. 

B. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 

correta da I. 

C. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E. As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

Questão 29. 

“Tenemos que recordar la bendición que significa vivir en una zona de paz, cimentada 

sobre nuestra alianza estratégica con Brasil y con un Mercosur que es más que una 

plataforma comercial. Resolvimos problemas pendientes con los países del Mercosur 

y de la región y comenzamos a pensar los desafíos del futuro.”3  

Maurício Macri, discurso na Asamblea Legislativa, 1 de março de 2017 

 

Em relação às interações entre Brasil e Argentina, julgue as afirmativas a seguir: 

 

I) A reunião de alto nível entre lideranças do Mercosul e da Aliança do Pacífico no 

primeiro semestre de 2017 expôs o afastamento atual entre Brasil e Argentina no que 

tange os acordos econômicos. 

II) O apoio do Brasil à reivindicação argentina sobre as ilhas Malvinas/Falklands é 

recente, tendo começado após a redemocratização de ambos os países na década 

de 1980. 

                                                           
3 Temos que lembrar a benção de viver em uma área de paz, com base em nossa aliança estratégica com o Brasil 
e com um Mercosul que é mais do que uma plataforma comercial. Resolvemos problemas pendentes com os 
países do Mercosul e da região e começamos a pensar nos desafios do futuro. 



III) Iniciadas na década de 1990, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia 

para um acordo comercial entre os blocos avançaram no último ano. 

IV) O Mecanismo de Coordenação Política de 2016 é o mais recente acordo bilateral 

para a abordagem de temas da agenda comum entre os dois países. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A. I, apenas 

B. I e II, apenas 

C. I, II e III 

D. II, III e IV 

E. III e IV, apenas 

 

 

Questão 30. 

 
A história em quadrinhos acima apresenta um dilema central no processo decisório 

que aplicado ao contexto da Reforma Política brasileira, ganha contornos específicos 

decorrentes de nosso histórico de baixa participação política. A respeito do cartum 

mostrado acima e sua relação com a atual discussão brasileira acerca da Reforma 

Política, observe as afirmações abaixo. 

 

I – O cartum aborda o risco oferecido pelas demandas por maior participação popular 

no processo decisório, decorrentes da possibilidade de pouco conhecimento das 

regras do jogo por parte de setores da sociedade. Assim, é possível especular sobre 

as consequências negativas da participação de uma população pouco conhecedora 

das regras políticas na Reforma Política. 

II – O cartum aponta para a dualidade das demandas por maior participação política, 

que podem levar ao imobilismo e trazer dificuldades para mudanças pontuais e 

rápidas que, se bem planejadas, podem surtir efeitos. No caso brasileiro, a história 

estimula a reflexão sobre a importância da adoção de medidas que, mesmo 

contrariando a classe política e setores da sociedade, possam surtir impacto amplo e 

duradouro.  



III – O cartum apresenta uma crítica À prática democrática, ironizando com a 

necessidade de se realizar uma assembleia para a satisfação da simples necessidade 

de urinar. Nesse sentido, a charge se enquadra na defesa de uma Reforma Política 

construída exclusivamente dentro das casas legislativas e com pouca participação 

popular. 

 

É correto APENAS o que se afirma em: 

 

A) I. 

B) II. 

C) III 

D) I e II 

E) II e III. 

 

 

 

 


