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PROVA OBJETIVA – PRIMEIRA FASE – SEGUNDA ETAPA
LÍNGUA INGLESA
Text 1

QUESTÃO 32

Book Review 1 –
Karachi: Ordered Disorder and the Struggle for the City

Based on the information conveyed by the two book reviews, judge
the items right (C) or wrong (E).

by Laurent Gayer
With an official population approaching fifteen
million, Karachi is one of the largest cities in the world. It is
also the most violent. Since the mid-1980s, it has endured
endemic political conflict and criminal violence, which revolve
around control of the city and its resources (votes, land and
bhatta — “protection” money). These struggles for the city
have become ethnicized. Karachi, often referred to as a
“Pakistan in miniature”, has become increasingly fragmented,
socially as well as territorially.
Despite this chronic state of urban political warfare,
Karachi is the cornerstone of the economy of Pakistan. Gayer’s
book is an attempt to elucidate this conundrum. Against
journalistic accounts describing Karachi as chaotic and
ungovernable, he argues that there is indeed order of a kind in
the city’s permanent civil war. Far from being entropic,
Karachi’s polity is predicated upon organisational,
interpretative and pragmatic routines that have made violence
“manageable” for its populations. Whether such “ordered
disorder” is viable in the long term remains to be seen, but for
now Karachi works despite — and sometimes through —
violence.
Source: <www.amazon.com>. Retrieved on: March 2, 2014.

1

The first review implies that the book author’s point of view is
explicit in the narrative, whereas the second indicates the book
presents an impartial account of the state of affairs.

2

Though based on real facts, both books belong to the fiction
genre.

3

The two books approach political issues in Pakistan from an
international perspective.

4

The books are connected inasmuch as the issues discussed in
the first one influence Pakistan’s international relationships.
QUESTÃO 33

Based on Book Review 1, judge the items right (C) or wrong (E).

1

The conflicts and violence in Karachi contrast with what
happens in the country as a whole.

Text 2
Book Review 2 –
The China-Pakistan Axis: Asia’s New Geopolitics
by Andrew Small
The Beijing-Islamabad axis plays a central role in
1
Asia’s geopolitics, from India’s rise to the prospects for a
post-American Afghanistan, from the threat of nuclear
4
terrorism to the continent’s new map of mines, ports and
pipelines. China is Pakistan’s great economic hope and its most
trusted military partner; Pakistan is the battleground for
7
China’s encounters with Islamic militancy and the heart of its
efforts to counter-balance the emerging US-India partnership.
For decades, each country has been the other’s only
10
‘all-weather’ friend. Yet the relationship is still little
understood. The wildest claims about it are widely believed,
while many of its most dramatic developments are hidden from
13
the public eye. This book sets out the recent history of
Sino-Pakistani ties and their ramifications for the West, for
India, for Afghanistan, and for Asia as a whole. It tells the
16
stories behind some of its most sensitive aspects, including
Beijing’s support for Pakistan’s nuclear program, China’s
dealings with the Taliban, and the Chinese military’s planning
19
for crises in Pakistan. It describes a relationship increasingly
shaped by Pakistan’s internal strife, and the dilemmas China
faces between the need for regional stability and the imperative
22
for strategic competition with India and the USA.
Source: <www.amazon.com>. Retrieved on: March 2, 2014.

ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

2

The book tries to clarify Karachi’s enigmatic situation.

3

The book shows a view of the city of Karachi that is different
from the media’s.

4

Karachi has become ungovernable due to its warfare constant
condition.
QUESTÃO 34

Based on Book Review 2, judge the items right (C) or wrong (E).

1

The word “wildest” (R.11) indicates that the claims the
reviewer refers to lack basis or evidence.

2

Mutual interests between China and Pakistan include economic
as well as military issues.

3

The book scrutinizes the relationship between China and
Pakistan as well as some of their internal issues.

4

The book explains the military and political tensions between
China and Pakistan on one side, and India and the USA on the
other.
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Text 3 for questions from 35 to 37.
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In addition to her impending, and no doubt ultimately
successful, quest for Senate confirmation, Janet Yellen will
have a lot on her plate in the coming months. Now that House
Republicans and Senate Democrats have come to yet another
temporary agreement on the budget and debt ceiling, there still
exists another threat to the economy: The Federal Reserve’s
temptation to pursue an overly ambitious monetary policy
aimed at offsetting the damage to the economy arising from
poorly conducted fiscal policy. Now that President Obama’s
Fed Chairman nominee has been announced, the Fed needs to
shift its focus from wondering who will lead it to what its
realistic goals can be. Substantially different views are held by
Fed hawks and doves.
The economy is still on uncertain footing, and public
frustration with the Fed is increasing, especially since the Maytaper into September-no-taper serious misstep. The Fed seems
to be making up policy as it goes along. It has become
distracted with trying to fix problems it is not well-equipped to
handle, including sustained lower unemployment and a faster
pace of growth than is obtainable during a period of fiscal
consolidation and weak global growth.
The Fed’s post-financial crisis mission creep, since
2008, has fueled an unhealthy codependence between it and the
market, akin to the infamous pre-crisis “Greenspan put,”
whereby the Greenspan Fed was expected to — and did — step
in to support financial markets whenever there arose a threat to
rising asset markets. Markets assume the Fed can and will fix
any problems, such as the latest episode of Washington’s fiscal
policy bungling, that might harm the economy or depress stock
prices. Once necessary, but now dangerous, improvisations of
monetary policy — quantitative easing and forward guidance
in particular — have become alternately ineffective and counter
productive, as the recent tapering trauma has shown. Yellen, as
the primary author of the Fed’s new communication strategy,
needs to identify ways to improve the Fed’s communication
with markets and the public.
The Fed has come a long way since its founding one
hundred years ago. Its original role was to be the lender of last
resort in a financial crisis. That role, as a temporary emergency
supplier of liquidity in a panic, has continued and should
continue going forward. But in the postfinancial crisis period,
the Fed has been forced to accommodate the extra cash
demands of households and firms confronting a world of
elevated uncertainty about the direction and conduct of
monetary and fiscal policy. That is because higher uncertainty
has forced firms and wealthy households to self-insure against
possible bad outcomes and to preserve optionality in the face
of unforeseen shocks and opportunities.
Failure by the Fed to satisfy higher cash demands
worsened the Great Depression in the United States and the
deflationary lost decade in Japan. These elevated, postcrisis
cash needs explain why the Fed’s rapid additions to the
monetary base through quantitative easing have been followed
by disinflation, not inflation, as many have predicted. Chairman
Yellen will have to be vigilant to avoid tightening too soon,
while uncertainty remains high.
Makin, John H. The challenge of a lifetime. In: The international
economy. Fall 2013, p. 10-11. Available at: <http://www.internationaleconomy.com>. Adapted. Retrieved on: March 1, 2014.
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QUESTÃO 35

Based on the article (text 3), decide if the items are right (C) or
wrong (E).
1

According to Makin, Americans are dissatisfied with the
Federal Reserve because of its inability to cater for
unemployment and slow economic growth.

2

Fed members differ as to what the goals for the Federal
Reserve shall be from now on.

3

The author compares the Federal Reserve’s post-financial
crisis policy with the pre-financial policy which consisted of
supporting asset markets financially whenever they were at
risk.

4

Despite the wrong decisions taken by the Federal Reserve, the
US economy is heading to stability.
QUESTÃO 36

Considering the information about the Federal Reserve conveyed in
the article (text 3), decide if the items are right (C) or wrong (E).
1

It played an important role to lessen the disastrous effects
during both the Great Depression and the Lost Decade in
Japan.

2

The tapering changes made in 2013 showed the Federal
Reserve is acting according to a global plan of financial
restructuring.

3

Its procedures to counterbalance the consequences of the
government’s fiscal policy are a threat to the country’s
economy.

4

It has moved away from its sole original mission of supporting
the financial system in times of crisis.
QUESTÃO 37

Based on the article (text 3), decide if the items are right (C) or
wrong (E).
1

The word “creep” (R.22) refers to widening of the Federal
Reserve’s mission in the post-financial crisis.

2

By saying that Janet Yellen “will have a lot on her plate in the
coming months” (R.2-3), the author implies she will have too
many issues to worry about or deal with during her
chairmanship.

3

The use of “hawks and doves” (R.13) to refer to the Fed
members illustrates the extent of the divergence between the
two opposing groups in the organization.

4

“bungling” (R.29) can be replaced by recovery without
changes in the original meaning of the sentence.
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Text 4 for questions from 38 to 40.
Bertrand Russell once predicted that the socialization of
reproduction — the supersession of the family by the state — would
“make sex love itself more trivial,” encourage “a certain triviality
in all personal relations,” and “make it far more difficult to take an
interest in anything after one’s own death.” At first glance, recent
developments appear to have refuted the first part of this prediction.
Americans today invest personal relations, particularly the relations
between men and women, with undiminished emotional importance.
The decline of childrearing as a major preoccupation has freed sex
from its bondage to procreation and made it possible for people to
value erotic life for its own sake. As the family shrinks to the
marital unit, it can be argued that men and women respond more
readily to each other’s emotional needs, instead of living vicariously
through their offspring. The marriage contract having lost its
binding character, couples now find it possible, according to many
observers, to ground sexual relations in something more solid than
legal compulsion. In short, the growing determination to live for the
moment, whatever it may have done to the relations between
parents and children, appears to have established the preconditions
of a new intimacy between men and women.
This appearance is an illusion. The cult of intimacy
conceals a growing despair of finding it. Personal relations crumble
under the emotional weight with which they are burdened.
The inability “to take an interest in anything after one’s
own death,” which gives such urgency to the pursuit of close
personal encounters in the present, makes intimacy more elusive
than ever. The same developments that have weakened the tie
between parents and children have also undermined relations
between men and women. Indeed the deterioration of marriage
contributes in its own right to the deterioration of care for the young.
This last point is so obvious that only a strenuous
propaganda on behalf of “open marriage” and “creative divorce”
prevents us from grasping it. It is clear, for example, that the
growing incidence of divorce, together with the ever-present
possibility that any given marriage will end in collapse, adds to the
instability of family life and deprives the child of a measure of
emotional security. Enlightened opinion diverts attention from this
general fact by insisting that in specific cases, parents may do more
harm to their children by holding a marriage together than by
dissolving it. More often the husband abandons his children to the
wife whose company he finds unbearable, and the wife smothers the
children with incessant yet perfunctory attentions. This particular
solution to the problem of marital strain has become so common
that the absence of the father impresses many observers as the most
striking fact about the contemporary family. Under these conditions,
a divorce in which the mother retains custody of her children merely
ratifies the existing state of affairs — the effective emotional
desertion of his family by the father. But the reflection that divorce
often does no more damage to children than marriage itself hardly
inspires rejoicing.
Christopher Lasch. The Cult of Narcissism.
Abacus, Londres, 1980 p. 320-322 (adapted).
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QUESTÃO 38

Based on the text, decide if the following statements about the
author’s assessment of the family situation in America are right (C)
or wrong (E).
1

Engaging in sexual intercourse exclusively for pleasure
enhances mutual affection between individuals thus creating a
healthier relationship not only between the couple but also
between them and their children.

2

It is an oversimplification to attribute the destruction of the
basic fabric of the traditional family to the search for sex for its
own sake and to the increasing growth of the rate of divorce.

3

The seeds of the destruction of the family in America can be
ultimately found in people’s inability to rise above the
trivialization of personal relations.

4

The emergence of the nuclear family is the product of recent
developments in social behavior.
QUESTÃO 39

Based on the text, decide if the following statements are right (C)
or wrong (E).
1

Living one’s children’s lives and dreams used to be a far more
widespread feature of traditional families in the US than it is
nowadays.

2

Men and women in the US have become increasingly aware
that it takes money to improve their personal relations.

3

The fewer children a couple has, the less binding the nature of
their marriage vows becomes.

4

The less emphasis Americans place on the procreative role of
sex, the more likely they are to succeed in enjoying playful sex.
QUESTÃO 40

Based on the text, decide if the following statements about the
author’s position about the trivialization of personal relations are
right (C) or wrong (E).
1

He is non-committal about it, assuming this is an inescapable
trend in contemporary American life.

2

He is critical of it because he believes it led to the loosening of
the bond between parents and children.

3

He is receptive to it for he believes traditional child raising
consumes a disproportionate amount of a couple’s efforts and
energy.

4

He has mixed feelings about it.
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Text 5 for questions from 41 to 44.
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In the pre-dawn of June 16th, a lone voice broke the
stillness. The mullahs summoned the men to prayers; for two
hours the priests called and the men responded in a gathering
rhythmic crescendo to psych them up to fight and die.
The defenders crouched behind their makeshift barricades,
listening to the eerie chants rising and falling in the darkness
beyond. La Vallete had sent reinforcements across and the
defenders, if already weary, were well ordered. Each man had
his duty and his post. They were grouped in threes: one
arquebusier to two pikemen. Large quantities of fire weapons
had been stock piled, rocks gathered, and quantities of bread
soaked in wine. Barrels of water stood behind the parapets into
which men torched by adhesive fire could hurl themselves.
As the sun rose, there was a searching barrage of fire
‘so that the earth and the air shook’, and then Mustapha
signalled the advance along a huge crescent. Suleiman’s
imperial standard was unfurled; a turban was hoisted on a
spear, farther down the line there was an answering puff of
smoke. An extraordinary array of banners and shields were
visible surging forward, ‘painted with extraordinary designs;
some with devices of different birds, some with scorpions and
with Arab lettering’. In the front rank men ran wildly towards
the walls, calling out the name of Allah in a crescendo of
shouts. From the battlements came the Christian countercalls:
Jesus, Mary, St Michael, St James and St George — ‘according
to the devotion of each man’. There was a furious push towards
the bridge; scaling ladders were put to the walls and battle was
joined. The whole front was a struggling mass of humanity
fighting hand to hand.
Roger Crowley. Empires of the Sea, The Final Battle for the
Mediterranean, 1521-1580, Faber and Faber, 2008, p. 1-2.

QUESTÃO 41

Based on the text, decide if the following statements concerning the
author’s intentions are right (C) or wrong (E).
1

2

3
4

He describes in detail the high standards the military had
attained in the fields of war tactics and weaponry by the time
of the Crusades.
He aims mainly at creating an atmosphere that brings to his
readers’ minds all the colours, sounds, smells and actions of a
particular event.
He describes some of the build-up to a battle between
adherents of Islam and Christians.
He expresses strong criticism of both Christians and Muslims’
bigotry and religious fanaticism.

QUESTÃO 43

Based on the text, decide if the following statements about the battle
ground are right (C) or wrong (E).
1
2

3
4

QUESTÃO 44

Concerning the battle proper, decide based on the text if the
following statements are right (C) or wrong (E).
1
2

3
4

1
2
3
4

Even in a situation of conflict, water is essential for soldiers’
personal hygiene.
Soldiers would pour boiling water on their enemies if they tried
to climb up the walls of their fortress.
Men who had been set fire to needed water badly to relieve the
pain caused by burns.
Soldiers needed this water to quench their thirst since this
battle probably took place in a dry place.

ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

The Muslim preference for animals such as birds and scorpions
suggests that they are wild warriors.
At the time of the battle described, there was a widely held
belief among catholics that female saints were of little avail in
war.
The Muslims seemed to be defending a fortified building.
Both groups sought spiritual and psychological support in their
respective religions to engage in warfare.

HISTÓRIA DO BRASIL
QUESTÃO 45

As últimas décadas do século XVIII foram marcadas por
acontecimentos internacionais com reflexos no Brasil. A conjuntura
econômica e política agravava a situação do lado de cá do
Atlântico, pois tinha início a passagem de um regime de
monopólios para o de livre concorrência. A crise do sistema
colonial foi explorada por três conspirações capazes de revelar a
influência dos ideais de liberdade disseminados pela Revolução
Francesa, e a ideia de que uma eventual independência da América
portuguesa tomava forma.
Mary Del Priore e Renato Venâncio. Uma breve história do Brasil. São
Paulo: Ed. Planeta do Brasil, 2010, p. 143-4 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue (C ou E) os
itens seguintes, considerando o processo de independência do
Brasil.
1

2

QUESTÃO 42

Decide if the statements about the following sentence are right (C)
or wrong (E): “Barrels of water stood behind the parapets into
which men torched by adhesive fire could hurl themselves”
(R.12-13).

Christian soldiers, unlike their Muslim counterparts, adopted
a clearly syncretic approach as they sought divine protection.
Standards and banners were not key items in the war
paraphernalia Christians had at their disposal in medieval
times.
The actual fight in the battlefield erupted only when daylight
broke.
Mustapha is probably one of Suleiman’s generals.

3

4

A transferência da sede do Estado português para sua colônia
americana foi decisiva para a emancipação política do Brasil,
como evidencia o fim do monopólio comercial metropolitano
determinado pela abertura dos portos brasileiros ao comércio
internacional, decisão que rompia com um dos esteios da
política econômica mercantilista.
Entre as conspirações que exploraram o quadro de crise do
sistema colonial, como apontado no texto, nenhuma foi mais
importante que a Conjuração Mineira, em 1789, quando, a
partir de Vila Rica — próspero centro minerador e no auge de
sua capacidade exploradora —, os inconfidentes disseminaram
pela colônia seus ideais emancipacionistas, republicanos e
abolicionistas.
Enquanto as ideias iluministas, que fundamentaram a
Revolução Francesa em 1789, chegavam ao Brasil e
incendiavam os movimentos pela independência, que se
multiplicavam pela colônia, a independência das treze colônias
inglesas da América do Norte foi ignorada tanto nas colônias
hispânicas quanto no Brasil.
Transformando as bases materiais da sociedade, com vigorosa
repercussão política, social e cultural, a Revolução Industrial
rompeu com os elementos de sustentação da economia vigente
na Idade Moderna, subvertendo os pilares do antigo sistema
colonial sobre os quais se assentara a colonização portuguesa
na América.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

O Segundo Reinado compreende quatro décadas,
abrangendo desde o golpe da Maioridade (1840) à Proclamação da
República (1889) e determinando quatro períodos, que podem ser
apontados como a mais longa fase da história política do Brasil.
Houve um primeiro período, de organização, do Segundo Reinado

Quando o Brasil se tornou independente, em 1822, a elite
política brasileira optou por uma monarquia representativa como
forma de governo, de acordo com o modelo francês da época.
A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, continha todos
os direitos civis e políticos reconhecidos nos países europeus.
Afastava-se do sistema inglês pela adoção do Poder Moderador,
que dava ao imperador grande controle no ministério.

— de 1840 a 1850 —, que primou pela repressão aos levantes

José Murilo de Carvalho. Fundamentos da política e da sociedade brasileiras. In: Lúcia Avelar e
Antônio Octávio Cintra (Orgs.). Sistema político brasileiro: uma introdução. Rio de Janeiro: Fundação
Konrad-Adenauer-Stiftung; São Paulo: Fundação UNESP Ed., 2004, p. 27-8 (com adaptações).

regionais do período regencial, preparação do imperador e
montagem do aparato legislativo para garantir a ordem
constitucional. O segundo período — de 1850 a 1864 —
caracterizou-se por certa estabilidade, quando se implementaram as
primeiras iniciativas materiais de porte. No terceiro período — de

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue (C ou E) os
itens que se seguem, relativos a aspectos marcantes do quadro
político brasileiro nas décadas iniciais do período monárquico.
1

1864 a 1870 —, sobressaiu a campanha da guerra contra o
Paraguai, transformada em questão nacional. O último período —
de 1870 a 1889 — foi marcado não só pelo desenvolvimento

2

econômico, mas também pelo aprofundamento das contradições,
ampliado com a propaganda republicana.
Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação. São
Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2008, p. 462-8 (com adaptações).

3

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue (C ou E) os
itens seguintes, considerando o quadro de crise que leva à queda do
regime monárquico e a sua substituição pelo regime republicano.
1

A Questão Religiosa, que se tornou problema político não

4

contornado pelo governo imperial, nasceu da intolerância das
autoridades governamentais com os integrantes da Maçonaria,
algo que a hierarquia católica aceitava com naturalidade,
chegando mesmo a incentivar a atuação política dos grupos
2

QUESTÃO 48

maçônicos.

Com relação à Era Vargas (1930-1945), julgue (C ou E) os
seguintes itens.

O texto sugere que uma das principais causas do

1

enfraquecimento do regime monárquico foi a sua incapacidade
de reorientar os rumos da economia brasileira nos anos que se
seguiram ao fim da Guerra do Paraguai: a queda brusca dos
preços do café no mercado internacional acarretou retrocesso

2

econômico e instabilidade política.
3

A imigração europeia em massa, a urbanização, as lutas pela
abolição da escravatura e as questões religiosa e militar foram
importantes elementos de desestabilização de um regime
monárquico que se mostrava, em vários aspectos, incapaz de

3

incorporar as transformações em curso no Brasil, sobretudo as
que se processavam na mentalidade das novas gerações, em
especial da juventude militar.
4

Criação brasileira e sem fundamentação teórica consistente, o
Poder Moderador acabou por ser responsável direto pelas
crises políticas que, recorrentes em todo o Primeiro Reinado,
acabaram por levar D. Pedro I à abdicação.
A opção pela monarquia, no momento da independência do
Brasil, é entendida como estratégia para facilitar a preservação
da unidade do país em torno da figura do imperador e para a
manutenção da ordem social, em contraste com a fragmentação
na antiga área de dominação espanhola.
A crise política dos primeiros tempos do Brasil independente
teve sua expressão máxima na dissolução da Assembleia
Constituinte, razão pela qual a Constituição de 1824,
outorgada, afastava-se do contexto histórico da época ao não
incorporar elementos da nova ordem política nascida dos
movimentos revolucionários liberais burgueses.
O texto remete à expressão “parlamentarismo às avessas”,
utilizada para definir a forma como o governo de gabinete foi
introduzido no Brasil, forma que, em determinados aspectos,
afastou-se da experiência inglesa, que lhe servira de modelo.

Com a Guerra do Paraguai, o Exército conheceu profundas
mudanças e tornou-se crescentemente um canal de ascensão
social; todavia, terminado o conflito, demonstrou forte apatia
pela política, optando por emprestar seu apoio discreto a uma
monarquia em crise, em vez de se engajar na campanha
republicana, cada vez mais popular.

ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

4

Francisco Campos, um dos principais ideólogos do Estado
Novo, defendia que esse novo Estado promovesse uma
“consciência nacional” capaz de unificar uma nação dividida,
por meio de transformações estimuladas pela mentalidade das
multidões e de seus líderes.
As negociações entre o Brasil e os Estados Unidos da América
foram facilitadas devido à resistência da Argentina em romper
relações com os países do Eixo e o apoio dado ao governo
nacionalista boliviano de Gualberto Villarroel, pois
Washington respondeu de maneira positiva às demandas
brasileiras por material bélico para reforçar a defesa da
fronteira ao sul do Brasil.
A principal marca do período entre 1930 e 1937 foi a
instabilidade política, corporificada nos embates entre as
numerosas e distintas forças sociais que disputavam um espaço
político maior no cenário nacional, com destaque para a
Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, e a forte
resistência do sindicalismo livre ao projeto de sindicalização
sob a tutela do Estado.
A Constituição de 1934 assegurou o regime federativo,
manteve a autonomia financeira dos estados e municípios,
sancionou o intervencionismo do Estado em assuntos sociais,
com a extensão dos direitos sociais, e possibilitou a
privatização progressiva das minas, jazidas minerais e fontes
de energia hidráulica.
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HISTÓRIA MUNDIAL

QUESTÃO 49

Julgue (C ou E) os próximos itens, relativos à República Liberal de
1945 a 1964.
1

2

3

4

Com a redução da perseguição e da repressão ao movimento
sindical após o governo Dutra, entre 1951 e 1964, o
sindicalismo brasileiro cresceu em número, tanto de sindicatos
quanto de trabalhadores sindicalizados, e seus principais
instrumentos na luta pela aplicação e ampliação dos direitos
trabalhistas foram as greves e os recursos encaminhados à
justiça do trabalho.
A Lei Agamenon Magalhães, de 1945, estabeleceu como
condição obrigatória para o registro de qualquer agremiação
partidária o seu caráter nacional, normativa que rompeu, de
forma definitiva, com a tradição republicana brasileira de
estruturar partidos políticos regionais.
A política econômica do governo Juscelino Kubitschek
priorizou os setores industriais do Plano de Metas e as políticas
cambial e de comércio exterior, consolidando a infraestrutura
energética, de transportes e de insumos básicos no país, o que
resultou em estabilidade financeira, tanto interna quanto
externamente, e manutenção do equilíbrio da balança
comercial brasileira.
A política externa independente consistiu da adaptação da
política externa brasileira às transformações do sistema
internacional em fins da década de 50 e início da década de
60 do século passado, tais como a recuperação da Europa
Ocidental e do Japão, o processo de descolonização,
principalmente da África, o fortalecimento dos países
socialistas, o surgimento do Movimento dos Países Não
Alinhados, a Revolução Cubana e a mudança da estratégia
norte-americana para os países da América Latina,
particularmente para o Brasil.
QUESTÃO 50

Acerca do regime civil-militar (1964-1985), julgue (C ou E) os
itens subsequentes.
1

2

3

4

A política educacional do regime civil-militar (1964-1985)
promoveu a massificação do ensino público fundamental e
médio, o incentivo ao ensino privado e a criação de um sistema
nacional de apoio à pós-graduação e à pesquisa nas
universidades, como evidencia o fato de, nos anos 70, a pósgraduação ser o nível educacional que mais crescera, seguido
do ensino universitário, do ensino médio e, por último, do
ensino fundamental.
Pela Lei de Anistia, promulgada em agosto de 1979,
prescreveram os crimes políticos cometidos pelos opositores
do regime e pelos agentes das forças de segurança entre 1964
e 1979, o que possibilitou a anistia de políticos e servidores
civis e militares condenados pela prática de crimes de tortura,
terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal.
A Constituição de 1967 incorporou a doutrina de segurança
nacional à medida que inseriu, em seu texto, as principais
determinações dos atos institucionais e dos atos
complementares anteriores, atribuindo à União a organização
das forças armadas e o planejamento e a garantia da segurança
nacional, sendo esta também de responsabilidade de todos os
cidadãos.
No período do denominado milagre econômico brasileiro, em
que o crescimento econômico estava associado aos índices
relativamente baixos de inflação, as elevadas taxas de
crescimento foram possíveis graças à redução de importações
e exportações, ao aumento dos investimentos privados
nacionais e à contenção do crédito público.

ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

QUESTÃO 51

A respeito do contexto da denominada Revolução Gloriosa (16881689), julgue (C ou E) os itens a seguir.
1

A Revolução Gloriosa marcou o início de uma nova etapa da
relação entre os monarcas ingleses e o Parlamento, cimentada
pelo Bill of Rights (Declaração de Direitos), em 1689, na qual
se estabeleceu que os reis, a partir daquele momento,
necessitariam do aval dos representantes políticos para
implementar medidas que afetassem áreas importantes da vida
no reino.

2

Originária da Escócia, a dinastia dos Stuart reinava na
Inglaterra desde a morte de Elizabete I, em 1603, apesar das
constantes pressões políticas da oposição anglicana, que não se
conformava com a entronização de uma linhagem católica.

3

Em 1688, com a deposição de Jaime II, o parlamento inglês
dividiu-se em dois grupos, tories e wighs, cujas características
políticas correspondiam ao credo religioso professado: os
tories, conservadores, eram católicos; os wighs, liberais, eram
anglicanos.

4

Para contornar os problemas políticos criados pelo reinado de
Jaime II, a solução sucessória, encontrada na Holanda, foi o
genro do monarca inglês, Guilherme de Orange, que invadiu a
Inglaterra a pedido da oposição e subiu ao trono como
Guilherme III, envolvendo os ingleses em seus projetos de
vencer militarmente a França de Luís XIV.
QUESTÃO 52

Os processos de independência que afetaram as colônias europeias
da América compartilham vários aspectos, embora haja
especificidades que não podem ser desprezadas pelos historiadores.
A respeito desse contexto histórico, julgue (C ou E) os itens
seguintes.
1

No Chile, cuja Ata de Independência data de 1818, os
enfrentamentos entre os partidários da Coroa espanhola e os
libertários e, em seguida, o choque entre os que defendiam a
visão centralista e os federalistas convulsionaram o jovem país,
que suportou longo período de guerras, até que, em 1830, a
facção conservadora centralista venceu a disputa.

2

O processo de independência da Venezuela esteve ligado ao da
Colômbia, do Equador e do Panamá, com os quais a Venezuela
formava, em 1821, a Gran Colombia, embora essa unidade,
repleta de conflitos, só tenha sido mantida até a morte de
Simon Bolívar, seu principal defensor.

3

A independência dos EUA (1776), que antecedeu a dos demais
países americanos, costuma ser apontada pela historiografia
como fonte inspiradora para o discurso dos movimentos
separatistas ibero-americanos, principalmente em razão dos
ideais de igualdade, liberdade e respeito aos direitos dos
indivíduos.

4

A independência da Argentina, em 1816, foi fruto das invasões
napoleônicas, momento em que as elites agrárias aproveitaram
o vazio do poder colonial e, de forma coesa, implantaram um
sistema federalista que garantiu a estabilidade política do país
até a Guerra do Paraguai.
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

A respeito da questão dos Bálcãs, julgue (C ou E) os próximos

Julgue (C ou E) os itens a seguir, a respeito das características

itens.

econômicas dos países hispano-americanos no século XIX.

1

A desintegração da Iugoslávia, a partir de 1991, torna evidente
que os sérvios, espalhados por todas as repúblicas e províncias

1

internacional do trabalho como fornecedores de produtos

que formavam a Federação, não aceitavam a descentralização

primários contribuiu para promover a estabilidade política

do poder político, o que os converteu em minoria na Bósnia,

desses países na segunda metade do século XIX.

no Kosovo, na Croácia e na Eslovênia. A tentativa de
Milosevic de centralizar o poder e construir uma Grande

2

2

Argentina contribuíram para a prosperidade da economia

A região dos Bálcãs assumiu características de zona conflitiva

argentina a partir da década de 70.

Primeira Guerra Mundial, quando as diferentes etnias ali

3

havia tido até então, o de fornecedora de produtos primários
Durante a Primeira Guerra Mundial, a Entente, por reconhecer

para a Europa.

o potencial de conflito que a região dos Bálcãs supunha, tentou
preservar a integridade de cada país de acordo com as

4

americanos vivenciaram grande prosperidade econômica nas

Embora, em aparência, os Bálcãs não estivessem diretamente

décadas de 20 e 30.
QUESTÃO 56

Mundial, verifica-se que a influência da Alemanha nazista e da
Itália fascista nos Estados da região favoreceu o avanço das

Com base no processo histórico durante o século XIX, quando os

tropas de Hitler na direção de Moscou.

Estados Unidos da América se constituíram potência econômica e

QUESTÃO 54

Julgue (C ou E) os itens a seguir, relativos à Crise de 1929.

política, julgue (C ou E) os próximos itens.
1

Como resultado da vitória norte-americana sobre a Espanha na
Guerra Hispano-Americana, o Panamá tornou-se independente,

Apesar da crise na Bolsa, os setores da economia gerenciados,
sobretudo, por grupos familiares mais conservadores foram

o que favoreceu os interesses de comerciantes norte-

preservados dos efeitos negativos da Crise de 1929, uma vez

americanos.

que não arriscavam seu capital no mercado de valores.
2

Livre das amarras coloniais, os novos países hispano-

respectivas etnias e religiões.

envolvidos nos acontecimentos que levaram à Segunda Guerra

1

As elites que fizeram as independências buscaram, nos anos
seguintes, manter o mesmo papel econômico que a região

instaladas ficaram livres da dominação turca.

4

As estreitas vinculações comerciais entre a Grã-Bretanha e a

Sérvia provocou uma guerra civil que se arrastou até 1995.

a partir da dissolução do Império Otomano e da eclosão da

3

A inserção dos países hispano-americanos na divisão

2

Aproveitando-se da vulnerabilidade militar da França, por

Após o final da Primeira Guerra Mundial, a economia dos

conta das campanhas militares de Napoleão na Europa, o

principais países da Europa era dependente do comportamento

presidente Thomas Jefferson incorporou Louisiana ao território

do dólar americano, o que afetava diretamente a balança de

norte-americano, em 1803, mediante bloqueio naval e

pagamentos e interferia negativamente no poder de compra

ocupação militar.

interno e nos salários.
3

De forma geral, para debelar a crise, os Estados, em

3

que lhes permitia sustentar um exército moderno, mantiveram-

contraposição ao modelo liberal, optaram pela via da

se, desde o início da Guerra de Secessão, na ofensiva e

intervenção na economia, por meio de ações que regulassem a

obtiveram vitórias sucessivas contra os Estados Confederados.

produção, criassem empregos em larga escala e, sobretudo,
moralizassem o sistema financeiro.
4

Os Estados da União, por disporem de indústria de armamento

4

A criação de uma união aduaneira continental e a adoção de

O Crash de Wall Street, em 1929, na tristemente famosa

moeda comum a todos os países do continente americano

“quinta-feira negra”, deveu-se à queda vertiginosa do valor das

foram propostas pelo governo norte-americano na primeira

ações negociadas na Bolsa de Nova Iorque, o qual era medido

Conferência Pan-Americana realizada em Washington (1889-

pelo índice Dow Jones.

1890).
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QUESTÃO 57

QUESTÃO 59

Julgue (C ou E) os itens seguintes a respeito da descolonização,
uma das características da ordem internacional surgida após a
Segunda Guerra Mundial.
1

2

3

4

A Holanda concedeu a independência política às suas colônias
na América (Suriname) e na Ásia (Indonésia) em 1954, mas
manteve privilégios comerciais mediante a assinatura de
tratados comerciais com os novos países.

A Revolução Industrial provocou substancial modificação
nos fluxos do comércio internacional, e o fez pela própria natureza
de sua produção; paralelamente, o aumento populacional ampliou
a demanda por alimentos de modo a alterar as formas tradicionais
de suprimento desses bens. Ao longo do século XIX, o comércio
internacional sofreu profundas mudanças tanto em relação às
principais mercadorias que o compunham como em relação aos

Nas colônias portuguesas na África, uma diminuta elite local,
cujas lideranças tinham educação formal, desenvolveu, nos
anos 60, um nacionalismo anticolonialista, influenciado pelo
marxismo.

países ou às regiões produtores envolvidos nesse comércio.

O antigo sudoeste africano, administrado pela Alemanha desde
1885, incorporou-se à União Sul-Africana em 1946 e tornou-se
independente em 1990 com o nome de República da Namíbia.

efetivamente a competir com a Grã-Bretanha. Por isso, justifica-se

Uma das características do processo de descolonização é o de
ter sido a Grã-Bretanha mais bem sucedida que a França em
promover transições negociadas das colônias para países
independentes.

imperialista do capitalismo.

Mas também é certo que, após 1870, houve substanciais
mudanças na estrutura e na dinâmica da economia capitalista
mundial, com a afirmação de outras potências, que passaram
a definição de 1870 como um marco cronológico fundamental,
inclusive ao adotar, para o período que aí se inicia, o rótulo de fase
Flávio Azevedo Marques de Saes e Alexandre Macchione Saes. História
econômica geral. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 179-93 (com adaptações).

Considerando as razões pelas quais o texto acima define 1870 como
QUESTÃO 58

“marco cronológico fundamental” para o mundo contemporâneo,

O termo Terceiro Mundo designa, a partir da Guerra Fria,
o conjunto de países que se afastam dos blocos ocidental e
soviético. Preocupados em passar da independência jurídica ao
desenvolvimento autônomo, os países que saíram há pouco da
condição de colônia reúnem-se, logo depois da Segunda Guerra,
em grupos de solidariedade.

julgue (C ou E) os próximos itens.
1

unificação alemã alterou radicalmente o cenário político
europeu, em especial por ter colocado a França em posição
subalterna. Pequeno foi, contudo, seu impacto econômico em

Serge Berstein; Pierre Milza. História do século XX,
1945-1973. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, v. 2.

A respeito das características e consequências da realidade
expressa no texto acima, julgue (C ou E) os itens subsequentes.

Conduzida pelo vitorioso chanceler prussiano Bismarck, a

uma época em que o imperialismo alçava voos em direção às
mais distantes regiões do globo.
2

Nos primeiros anos do século XX, a militarmente poderosa
Alemanha e a economicamente forte Grã-Bretanha, em estreita

1

2

3

4

O anti-imperialismo ideológico do movimento dos países não
alinhados levou-os a se oporem à política externa dos Estados
Unidos da América e a aderirem a posições defendidas pela
União Soviética.
A primeira manifestação do “grupo de solidariedade” ocorreu
em 1947, em Nova Deli, onde delegados de países da Ásia se
reuniram para tratar da descolonização e do
subdesenvolvimento.
A Conferência de Bandung em 1955, composta de nações afroasiáticas, propôs a implementação, pelos EUA, de um Plano
Marshall para todos os países em desenvolvimento.
Nas conferências com países do Terceiro Mundo surgiram
divergências, como aquela entre os adeptos de um rígido
neutralismo na Guerra Fria, cujo maior defensor era a Índia, e
os partidários de uma ação decidida contra o neocolonialismo
e o imperialismo, compostos principalmente por países
africanos.

ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

aproximação, isolaram os impérios centrais — ÁustriaHungria,

Turquia

e

Rússia

—

e

neutralizaram

diplomaticamente a França, preparando o terreno para a
Grande Guerra de 1914.
3

A partilha da África foi decidida na Conferência de Berlim, em
1885, sob a chancela da Liga das Nações e subordinada a
critérios consensualmente aceitos pelos participantes, a
exemplo da observância à identidade cultural das populações
locais e do respeito às fronteiras naturais.

4

A expansão imperialista no século XIX, que se estendeu ao
século seguinte, foi conduzida pelas potências industrializadas
do Ocidente. Na África, elas transformaram antigos Estados
nacionais em meras colônias e, na Ásia, subjugaram o Japão e
a Indochina, mas não conseguiram conter a vigorosa resistência
chinesa.
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Texto para as questões 60 e 61
Os projetos de Bretton Woods se mostraram irrelevantes
perto do objetivo urgente de reconstruir as economias das nações
que estiveram em guerra. O pior conflito do mundo foi mais
destrutivo para economias e sociedades do que o previsto. No pósguerra, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos aliados
europeus — URSS, França, Bélgica, Holanda e outros —
correspondia a menos de 4/5 do que valia em 1939; na maioria
desses países, os índices de 1946 estavam bem menores que os do
início da década de 20. As condições nos países derrotados eram
muito piores.
A mudança de posição da Europa ocidental na economia
internacional dificultaria a recuperação. Para se reconstruir, o
continente precisava importar alimentos, matérias-primas e
equipamentos tecnológicos. No entanto, boa parte da capacidade
europeia de ganhar dinheiro para financiar as importações havia se
esgotado. Com a Guerra Fria, a Europa Ocidental passou a não ter
mais acesso aos mercados das partes oriental e central do
continente. Enquanto isso, os EUA e o restante do hemisfério
ocidental desfrutavam de prosperidade.

QUESTÃO 61

Tendo ainda o texto de J.A. Frieden acima como referência, julgue
(C ou E) os itens subsequentes, relativos ao quadro histórico
europeu e mundial do pós-Segunda Guerra.
1

A expressão “Cortina de Ferro”, utilizada por Winston
Churchill em discurso tido como ato inaugural da Guerra Fria,
correspondia aos países do Leste europeu que se tornaram
“democracias populares”, denominação por eles adotada ao se
proclamarem marxistas.

2

O fato de URSS e EUA terem lutado do mesmo lado na
Segunda Guerra Mundial explica que, a despeito de todas as
diferenças entre ambos, o programa de ajuda norte-americana
para a recuperação europeia — Plano Marshall — contemplou
também os países identificados como satélites de Moscou.

3

A guinada da Revolução Cubana para o socialismo
transplantou a Guerra Fria para a América. Na primeira metade
da década de 60, a descoberta de mísseis soviéticos instalados
na ilha comandada por Fidel Castro exacerbou dramaticamente
a tensão mundial e o confronto Leste versus Oeste.

4

Conquanto plenamente discutível, a tese defendida — ou, pelo
menos, sugerida — pelo texto é a de que a bipolarização do
poder mundial, surgida pouco depois de encerradas as
hostilidades da Segunda Guerra, restringiu-se a aspectos
fundamentalmente ideológicos.

Jeffry A. Frieden. Capitalismo global: história econômica e política do século
XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, p. 283-4 (com adaptações).

QUESTÃO 60

Relativamente a aspectos da história contemporânea esboçados no
texto acima, julgue (C ou E) os itens a seguir.
1

2

3

4

A liberação do comércio e dos investimentos internacionais
preconizada em Bretton Woods acabou por inviabilizar a
expansão do setor público. Com isso, os investimentos na área
social, base dos sistemas de bem-estar social, ficaram restritos
aos pequenos países nórdicos, como a Suécia.
Traçar planos para o Fundo Monetário Internacional (FMI), o
Banco Mundial e a ordem financeira e monetária do pós-guerra
foi um dos principais objetivos do encontro de representantes
de mais de quatro dezenas de países, em 1944, em Bretton
Woods.
Harry Dexter White e John Maynard Keynes, representantes
das autoridades monetárias anglo-americanas, destacaram-se
na conferência de Bretton Woods, coroando um trabalho
iniciado havia alguns anos visando à formulação de propostas
para as relações monetárias internacionais e os investimentos
globais do pós-Segunda Guerra Mundial.
O texto aponta para os efeitos danosos da Segunda Guerra
Mundial na economia europeia. Continente fisicamente
devastado que sofrera elevadas perdas humanas, cujo prestígio
fora abalado e cuja posição no comércio global se alterara
profundamente, a Europa não teria condições de, por suas
próprias forças, empreender o dispendioso esforço de
recuperação e de reconstrução.

ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

NOÇÕES DE DIREITO E
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
QUESTÃO 62

No que diz respeito à classificação das constituições, ao controle de
constitucionalidade e ao processo legislativo, julgue (C ou E) os
itens subsecutivos.
1

Pertence privativamente ao presidente da República a iniciativa
das leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou
empregos públicos, bem como sobre o aumento de
remuneração, na administração direta e nas autarquias.

2

São disciplinados por decreto legislativo os assuntos de
competência exclusiva do Congresso Nacional, como, por
exemplo, a aprovação de tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

3

Considerando que as constituições classificam-se quanto à
origem em históricas ou dogmáticas, deve-se considerar a
Constituição Federal de 1988 (CF) uma constituição histórica,
uma vez que surgiu no bojo de um processo de reconquista
democrática e de retomada dos ideais da Constituição de 1946.

4

No sistema constitucional brasileiro, cabe ao Supremo
Tribunal Federal exercer o controle de constitucionalidade
concentrado apenas em ações de sua competência originária e
por via de ação direta.
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QUESTÃO 63

Julgue (C ou E) os itens a seguir, relativos ao Estado Federal
brasileiro e ao controle de legalidade dos atos da administração.
1

2

3
4

A CF dispõe que o rol de competências legislativas do Distrito
Federal compreende a totalidade das competências legislativas
concernentes aos estados e aos municípios.
A ordem constitucional brasileira não admite o chamado
direito de secessão, que possibilita que os estados, o Distrito
Federal e os municípios se separem do Estado Federal,
preterindo suas respectivas autonomias, para formar centros
independentes de poder.
O controle de legalidade dos atos da administração pública
somente pode ser processado pelos órgãos do Poder Judiciário.
A CF estabelece matérias de competência privativa da União
no âmbito legislativo, admitindo, porém, que lei complementar
federal autorize os estados, o Distrito Federal e os municípios
a legislar sobre tais questões.
QUESTÃO 64

Considerando os princípios, direitos e garantias fundamentais
previstos na CF e a responsabilidade civil do Estado, julgue
(C ou E) os itens subsequentes.
1

O catálogo de direitos fundamentais na CF inclui, além dos
direitos e garantias expressos em seu texto, outros que
decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, ou de
tratados internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.

2

A teoria da responsabilidade civil objetiva aplica-se às pessoas
jurídicas de direito público, mas não às de direito privado, que,
prestadoras, ou não, de serviços públicos, estão sujeitas à
responsabilidade comum do direito civil.
Cláusula pétrea da CF, o princípio da separação dos Poderes
veda qualquer emenda que tenda a suprimi-lo ou que institua
a dominação de um dos Poderes por outro.

3

4

O repúdio ao terrorismo e ao racismo é princípio regente das
relações internacionais da República Federativa do Brasil,
sendo a prática do racismo crime inafiançável e imprescritível,
sujeito a pena de reclusão, e o terrorismo, crime inafiançável
e insuscetível de graça ou anistia.

QUESTÃO 66

Embora o Estado nacional seja o sujeito de direito das gentes por
excelência, há na ordem internacional um rol de outros atores aptos
a adquirir direitos e contrair obrigações. Acerca desses sujeitos,
julgue (C ou E) os itens subsequentes.
1

2

3

4

QUESTÃO 67

Acerca dos tribunais internacionais e dos mecanismos de solução
de controvérsias, julgue (C ou E) os itens a seguir.
1

2

3

4

1

2
3

4

Considerados os critérios distintivos do alcance e da
abrangência, os regulamentos são normas genéricas e de
caráter multilateral que obrigam pessoas, empresas e Estados,
ao passo que as diretivas são normas de natureza bilateral, com
preceitos direcionados a um específico Estado-membro.

QUESTÃO 68

Com relação a características dos mercados e comportamento de
produtores e consumidores, julgue (C ou E) os itens subsequentes.
1

2

3

Regulamentos têm características de primazia, de efeito direto
e de aplicação imediata.
O direito da União Europeia é aplicado, com exclusividade,
pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que prolata
decisões vinculantes com relação a todos os Estados-membros.
O direito da União Europeia apresenta, além de normas
originárias, representadas pelos tratados instituidores, as
normas derivadas, das quais se destacam os regulamentos e as
diretivas por serem os mais empregados.
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O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional foi
ratificado pela maior parte dos membros permanentes do
Conselho de Segurança das Nações Unidas.
A regra do esgotamento das vias internas, ainda que comporte
exceções, configura requisito de admissibilidade das demandas
no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, dado o
caráter subsidiário dos tribunais internacionais de direitos
humanos.
As decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, em sede
de reenvio prejudicial, ao contrário dos pareceres consultivos
da Corte Internacional de Justiça, têm efeito vinculante.
O Tribunal Permanente do MERCOSUL dispõe apenas de
competência contenciosa.

NOÇÕES DE ECONOMIA

QUESTÃO 65

Acerca da tipologia normativa e da forma de aplicação do direito da
União Europeia, julgue (C ou E) os próximos itens.

Mesmo aqueles microestados que delegam parcelas essenciais
de suas competências, como defesa e representação
internacional, podem ser admitidos na ONU.
Apesar de ter personalidade jurídica internacional, enviar
núncios e celebrar concordatas, a Santa Sé é considerada
entidade estatal anômala, em razão da exiguidade territorial da
Cidade Estado do Vaticano.
Até o final do século XX, o Brasil e a Santa Sé não haviam
firmado nenhuma concordata, embora mantivessem troca
regular de embaixadores.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Ordem Soberana
e Militar de Malta e o Greenpeace são admitidos como entes
assemelhados a sujeitos de direito internacional público.

4

Em um mercado em que há muitos produtores e muitos
consumidores de tal modo que um produtor isoladamente não
pode fixar o preço de seu produto, é a igualdade entre receita
e custo marginais que determinará a quantidade que o produtor
deverá produzir para maximizar o lucro.
Entre as condições que contribuem para impedir a entrada de
produtores concorrentes em um mercado monopolista, inclui-se
a capacidade do produtor de diferenciar seu produto, criando
e mantendo, por exemplo, uma imagem de tradição e
estabilidade, ou mesmo, inversamente, de renovação e
inovação.
Mercados com poucos atores, em que a interdependência de
ações é uma característica marcante, podem ser representados
como um jogo, cujo resultado, associado a uma estratégia, é
denominado playoff. Considera-se relativamente mais fácil
utilizar a forma estratégica em situações em que um jogador
(empresa) deva agir sem o conhecimento da ação de seu
concorrente.
Uma das características de um mercado competitivo ou de
concorrência perfeita é a homogeneidade do produto, ainda
que as marcas acentuem diferenças nas qualidades do produto;
nesse caso, os consumidores irão preferir marcas de menor
preço.
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QUESTÃO 69

Julgue (C ou E) os itens a seguir, a respeito da pauta de exportações e importações do Brasil.
1
2
3
4

De acordo com a classificação oficialmente adotada, as exportações brasileiras por fator agregado são decrescentes, ou seja, da maior
para a menor proporção de valor agregado.
O Brasil apresentou superávit em 2013, tendo havido déficit na maioria dos meses do ano, com reversão do saldo negativo a partir
do começo do 2.º semestre.
Ao se examinar a atual pauta de exportações brasileiras por blocos econômicos, constata-se que os países do MERCOSUL são grandes
importadores do Brasil, somente superados pela Ásia e pela União Europeia.
As importações brasileiras são constituídas por numerosos grupos de produtos, destacando-se óleos brutos de petróleo, com menos
de 10% do total.
QUESTÃO 70

Com relação a instituições e mecanismos destinados a regular e
facilitar o comércio internacional, julgue (C ou E) os itens
seguintes.
1

2

3

4

Um dos objetivos da Rodada de Desenvolvimento de Doha,
primeira a tratar de negociações multilaterais no âmbito da
OMC, é assegurar tratamento especial e diferenciado aos
países emergentes (BRICS). O Brasil e os demais latinoamericanos enfatizam as negociações de comércio de serviços
e as questões relacionadas à propriedade intelectual.
Resultante das pressões de países com menor nível de
desenvolvimento, a Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), estabelecida em
1964, é um órgão das Nações Unidas que, entre outras funções,
atua no sentido de disciplinar práticas empresariais tidas como
restritivas.
O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) passou a
vigorar depois da Segunda Guerra Mundial, diante do fracasso
no estabelecimento da OIC, não se constituindo, entretanto,
como organismo formal até a criação da OMC.
A Rodada Uruguai produziu o primeiro acordo multilateral
voltado para o comércio internacional de produtos agrícolas.
No tocante ao acesso aos mercados, tarifas foram convertidas
em cotas, e, em relação ao apoio doméstico, buscou-se reduzir
subsídios, que elevam os preços internacionais.

QUESTÃO 72

Acerca dos fluxos internacionais de bens e capital, dos regimes de
câmbio e da relação câmbio-juros, julgue (C ou E) os itens a seguir.
1

Os fluxos financeiros são impactados por expectativas e
políticas cambiais e monetárias das diferentes economias;
assim, se a taxa de juros de um país for superior à de outro
país, espera-se um fluxo positivo de recursos em direção ao
país com taxa de juros mais elevada, com mesmo perfil de
risco.

2

A política de desvalorização da moeda nacional, que cria a
necessidade de mais unidades de moeda nacional para manter
a equivalência com uma unidade de moeda estrangeira, resulta
em aumento das exportações, diminuição das importações e
proteção do mercado interno contra a competição externa.

3

A vantagem do regime de taxas de câmbio fixas é a de ajustar
automaticamente a economia, o que facilita as transações
internacionais e desonera o Banco Central do Brasil dessa
incumbência.

4

A adoção do câmbio flutuante apresenta a desvantagem de
ficar o câmbio condicionado à movimentação especulativa dos
capitais externos, que são muito voláteis e implicam excessivo
ônus para a autoridade reguladora da estabilidade econômica
do país.

QUESTÃO 71

A respeito de macroeconomia, contabilidade nacional e teoria
monetária, julgue (C ou E) os itens seguintes.
1

2

3

4

Meio de troca, medida de valor e reserva de valor são funções
da moeda que em conjunto a diferenciam de outros ativos
financeiros.
Para administrar a conta movimento de capitais
compensatórios, a autoridade monetária dispõe das reservas de
caixa e dos empréstimos de regularização, não sendo
instrumento para essa finalidade a operação denominada
atrasados, que é um mecanismo contábil usado para debitar
amortizações e creditar movimentos de capitais
compensatórios.
O Banco Central do Brasil é a instituição do país que
desempenha as funções de monopólio de emissão, banqueiro
do governo, banco dos bancos, supervisor do sistema
financeiro e executor da política monetária. A formulação da
política cambial e a responsabilidade pela administração das
reservas internacionais ficam a cargo do Ministério da
Fazenda.
O Produto Nacional Bruto (PNB) representa o valor dos bens
e serviço finais, em preços correntes, e o seu deflator é obtido
pela razão entre o PNB nominal e o PNB real.

ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

QUESTÃO 73

Acerca da Rodada Doha, da integração econômica na América do
Sul, do padrão-ouro e das características dos fluxos financeiros
internacionais, julgue (C ou E) os itens subsequentes.
1

Na Rodada de Desenvolvimento de Doha de 2001, os ministros
das relações exteriores e de comércio dos diferentes países
buscaram a liberalização comercial e o crescimento
econômico, com especial atenção às necessidades dos países
em desenvolvimento.

2

A integração econômica da América do Sul envolve a
UNASUL e o MERCOSUL, mas não considera a Comunidade
dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) nem
a Cúpula da América Latina e o Caribe (CALC), as quais
tratam da integração da América do Sul e do Caribe.

3

No século XIX, o padrão-ouro internacional manteve as taxas
de câmbio em faixa determinada pelos custos de transporte, o
que impediu movimentos persistentes das taxas de câmbio.

4

Sendo a conta de capital igual a investimento menos poupança,
é possível avaliar o impacto das políticas econômicas nos
fluxos internacionais pelo seu impacto nos investimentos e na
poupança.
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