CONCURSO PÚBLICO
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTRUÇÕES GERAIS
Você recebeu do fiscal:
• Um caderno de questões contendo 70 (setenta) questões objetivas de múltipla escolha e 03 (três) questões discursivas;
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;
• Um caderno de respostas personalizado para a Prova Discursiva.
É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome e código do perfil profissional informado nesta capa de
prova corresponde ao nome e código do perfil profissional informado em seu cartão de respostas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão
corretas.
Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva e a Prova Discursiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o
seu tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas e o desenvolvimento das respostas da Prova Discursiva.
Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas ou no caderno de respostas.
Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea a).
Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de questões e o seu cartão
de respostas e seu caderno de respostas e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea c).
Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 20 (vinte) minutos para o término do horário estabelecido
para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea d).
Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva devidamente
assinado e o caderno de respostas devidamente desindentificado.
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de
Aplicação de Prova.
Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou
preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A

C

D

E

INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no caderno de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de
Aplicação de Prova.
Efetue a desidentificação do caderno de respostas destacando a parte onde estão contidos os seus dados.
Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para a resposta.
O caderno de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, manchado, rasgado ou conter qualquer forma de identificação do
candidato.
Use somente caneta esferográfica azul ou preta.
CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADE

Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado
final das PO

DATA

LOCAL

24/09/2007

www.nce.ufrj.br/concursos

25 e 26/09/2007
10/10/2007

www.nce.ufrj.br/concursos
Fax: (21) 2598-3300
www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
04 – A alternativa em que os termos ligados pela conjunção E
são termos equivalentes semanticamente é:

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO – COM QUE CORPO EU VOU?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Maria Rita Kehl, Folha de São Paulo, 30/06/2002

O cuidado de si volta-se para a produção da aparência,
segundo a crença já muito difundida de que a qualidade do
invólucro muscular, a textura da pele e a cor dos cabelos
revelam o grau de sucesso de seus “proprietários”. Numa praia
carioca, escreve Stéphane Malysse, as pessoas parecem
“cobertas por um sobrecorpo, como uma vestimenta muscular
usada sob a pele fina e esticada...”
São corpos em permanente produtividade, que trabalham a
forma física ao mesmo tempo em que exibem os resultados
entre os passantes. São corpos-mensagem, que falam pelos
sujeitos. O rapaz “sarado”, a loira siliconada, a perna
musculosa ostentam seus corpos como se fossem aqueles
cartazes que os homens sanduíches carregam nas ruas do
centro da cidade. “Compra-se ouro”. “Vendem-se cartões
telefônicos”. “Belo espécime humano em exposição”.
A cultura do corpo não é a cultura da saúde, como quer
parecer... É a produção de um sistema fechado, tóxico,
claustrofóbico. Nesse caldo de cultura insalubre,
desenvolvem-se os sistemas sociais da drogadição (incluindo
o abuso de hormônios e anabolizantes), da violência e da
depressão. Sinais claros de que a vida, fechada diante do
espelho, fica perigosamente vazia e sem sentido.

05 – Muitos termos do texto aparecem entre aspas; assinale a
correspondência correta entre emprego das aspas e a
justificativa do seu emprego, segundo informações de
gramáticas de língua portuguesa:
(A) as aspas abrem e fecham citações: “sarados”;
(B) as aspas indicam que as palavras estão tomadas
materialmente, sem função na frase: “proprietários”;
(C) as aspas marcam palavras de outro texto, transferidas para
o texto presente: “Compra-se ouro”;
(D) as aspas assinalam a presença de uma palavra fora de seu
sentido habitual: “Belo espécime humano em exposição”;
(E) as aspas mostram um termo de linguagem coloquial:
“Vendem-se cartões telefônicos”.
06 – “as pessoas parecem cobertas por um sobrecorpo, como
uma vestimenta muscular usada sob a pele fina e esticada...”;
o que se destaca como característica principal das pessoas
citadas nesse segmento do texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

01 – Pode-se dizer sobre o título dado ao texto que:
(A) representa um protesto contra a cultura inútil do corpo;
(B) numa alusão intertextual, faz a correspondência entre
corpo e roupa;
(C) indica uma posição moderna de ultravalorização do
corpo;
(D) mostra a futilidade de parte da sociedade moderna;
(E) demonstra que o corpo passa a valer mais do que as
qualidades morais.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alugam-se quartos para rapazes solteiros;
Precisam-se de ajudantes para serviços domésticos;
Contratam-se serventes de pedreiros;
Consertam-se roupas;
Emprestam-se livros para estudantes pobres.

08 – A loira siliconada, citada no texto, serve de exemplo de:

aparência;
invólucro muscular;
seus “proprietários”;
sobrecorpo;
vestimenta muscular.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

03 – A alternativa em que a expressão sublinhada NÃO foi
substituída de forma adequada por um termo equivalente é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

personalidade exibicionista;
beleza física;
preocupação com a saúde;
temperamento detalhista;
elegância discreta.

07 – “Compra-se ouro” / “Vendem-se cartões telefônicos”;
nesses dois cartazes, o autor do texto mostra cuidado com a
norma culta da língua. O cartaz abaixo em que esse mesmo
cuidado NÃO se verifica é:

02 – O texto, em muitas passagens, “coisifica” o ser humano,
inclusive pela linguagem empregada. A palavra ou expressão
do primeiro parágrafo que NÃO colabora para essa
“coisificação” humana é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“a textura da pele e a cor dos cabelos”;
“sob a pele fina e esticada”;
“abuso de hormônios e anabolizantes”;
“da violência e da depressão”;
fica perigosamente vazia e sem sentido”.

corpos em permanente produtividade;
cultura da saúde;
sintoma social da drogadição;
violência e depressão;
despreocupação com a aparência.

09 – Vocábulos que NÃO são acentuados em razão da mesma
regra ortográfica são:

a textura da pele = dérmica;
cor dos cabelos = capilar;
caldo de cultura = culto;
centro da cidade = urbano;
a cultura do corpo = corporal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aparência / proprietários;
já / é;
invólucro / física;
sanduíches / tóxico;
telefônicos / claustrofóbicos.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
10 – O texto lido apresenta um conjunto de posicionamentos;
o item que mostra um posicionamento que NÃO corresponde
a uma opinião do autor é:

LÍNGUA INGLESA
READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 16 TO 20:
TEXT I

(A)
(B)
(C)
(D)

a cultura do corpo é algo diferente da cultura da saúde;
o corpo humano deve ter alguém como recheio;
a cultura excessiva do corpo fecha o sujeito em si mesmo;
a dedicação exclusiva ao corpo é parte de um caldo
cultural nocivo;
(E) os corpos sarados escondem seus verdadeiros
“proprietários”.

Africa’s Oil
The world is looking to West Africa for its next big energy
bet. But oil can be a curse as much as a blessing. This time,
which will it be?

11 – O vocábulo do último parágrafo do texto que tem seu
significado corretamente indicado é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(TIME, June 11, 2007)

16 – This text is about oil that Africa may:

tóxico = depressivo;
claustrofóbico = psicopatológico;
insalubre = saudável;
sintomas = conseqüências;
drogadição = sedução.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

import;
burn;
have;
control;
donate.

12 – O texto deve ser predominantemente classificado como:

17 – The final sentence introduces a:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um alerta contra as drogas;
uma crítica à supervalorização da aparência;
um protesto contra exercícios físicos;
um elogio aos cuidados com a saúde;
uma informação sobre fatos desconhecidos e perigosos.

13 – Os argumentos apresentados pelo autor do texto são
predominantemente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18 – next in “its next big energy bet” indicates:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

depoimentos de autoridades no assunto tratado;
exemplos retirados de experiência profissional;
pesquisas realizadas na área do combate às drogas;
opiniões de caráter pessoal;
de base estatística.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

invólucro muscular;
praia carioca;
pele fina;
loira siliconada;
sistema tóxico.

permission;
prohibition;
consent;
certainty;
possibility.

20 – as much as in “a curse as much as a blessing” signals a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15 – “desenvolvem-se os sintomas sociais da drogadição”; a
forma verbal desse segmento do texto pode ser substituída
adequadamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

space;
time;
size;
length;
weight.

19 – The underlined word in “oil can be a curse” implies:

14 – Nos itens abaixo há uma junção de substantivo +
adjetivo; o item em que o adjetivo mostra uma opinião do
autor do texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

certainty;
solution;
warning;
surprise;
doubt.

serão desenvolvidos;
sejam desenvolvidos;
são desenvolvidos;
eram desenvolvidos;
foram desenvolvidos.

contrast;
conclusion;
condition;
comparison;
consequence.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
25 – The city merchants were:

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 21 TO 30:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TEXT II
RECYCLE CITY: The Road to Curitiba
By ARTHUR LUBOW

5

10

On Saturday mornings, children gather to paint and draw in
the main downtown shopping street of Curitiba, in southern
Brazil. More than just a charming tradition, the child's play
commemorates a key victory in a hard-fought, ongoing war.
Back in 1972, the new mayor of the city, an architect and
urban planner named Jaime Lerner, ordered a lightning
transformation of six blocks of the street into a pedestrian
zone. The change was recommended in a master plan for the
city that was approved six years earlier, but fierce objections
from the downtown merchants blocked its implementation.
Lerner instructed his secretary of public works to institute
the change quickly and asked how long it would take. ''He
said he needed four months,'' Lerner recalled recently. ''I
said, 'Forty-eight hours.' He said, 'You're crazy.' I said, 'Yes,
I'm crazy, but do it in 48 hours.' ''

26 – The war mentioned (l.4) was:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21 – The plan described was to create a:
parking lot;
traffic-free area;
shopping mall;
protected playground;
bus terminal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rapidly;
slowly;
cautiously;
gradually;
carefully.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

irrelevant;
important;
irresponsible;
interesting;
illegal.

30 – When we say that a war is “ongoing” (l.4), we mean
it is:

on weekends;
on Mondays;
in the afternoon;
once a month;
in 48 hours.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24 – The text refers to a project created:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

messy;
narrow;
peripheral;
principal;
side.

29 – “a key victory” (l.4) means that the victory is:

23 – The celebration mentioned occurs:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

try;
prepare;
meet;
dress;
study.

28 – main in “the main downtown shopping street” (l.2)
means:

22 – The text implies that the project, when started, was
implemented:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deadly;
short;
difficult;
glorious;
light.

27 – The underlined word in “children gather to paint and
draw” (l.1) can be replaced by:

(from http:// www.nytimes.com on July 19th, 2007)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hostile;
supportive;
happy;
pleased;
indifferent.

atypical;
unique;
intermittent;
conventional;
uninterrupted.

one year before;
last weekend;
on a Thursday night;
years ago;
three days earlier.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
34 – Os tratados internacionais de direitos humanos indicam
vias de compatibilização dos dispositivos convencionais com
os mecanismos do direito interno, de modo a prevenir
conflitos entre as jurisdições internacional e nacional. Eles se
caracterizam pelos aspectos abaixo, EXCETO:

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

31 - O direito internacional público concerne às relações
abaixo descritas, EXCETO entre:

(A) impor aos Estados Partes o dever de provimento de
recursos de direito interno eficazes;
(B) prever a possibilidade de “recurso judicial”;
(C) poder ser denunciados pelos Estados partes a qualquer
tempo, conforme as conveniências nacionais;
(D) preverem a adoção pelos Estados Partes de medidas
judiciais e administrativas para a realização de seu objeto
e propósito;
(E) contar com o concurso dos órgãos e procedimentos de
direito público interno, promovendo uma interpenetração
nos dois âmbitos de direito.

(A) os Estados e as organizações internacionais;
(B) as organizações internacionais;
(C) as pessoas jurídicas e pessoas físicas, desde que de
distintas nacionalidades;
(D) as instituições internacionais e as pessoas jurídicas;
(E) as instituições internacionais e as pessoas físicas.
32 – O direito comunitário é um novo ramo do direito
internacional, que deve ser aplicado uniformemente a todos os
Estados membros de uma comunidade regional como direito
comum. Isso significa que:

35 – Em relação à Organização das Nações Unidas, é correto
afirmar que:

(A) ainda que integrado na ordem jurídica interna dos
Estados membros, o direito comunitário nunca deve ser
diretamente aplicado;
(B) a existência de norma comunitária sobre determinada
matéria não exclui a aplicação de qualquer norma
nacional contrária;
(C) as normas comunitárias devem gozar de interpretação
heterogênea e diferentes apreciações de validade;
(D) as relações entre os Estados comunitários devem ser
regidas segundo normas comunitárias, não normas
internacionais;
(E) não são muito diferentes as relações entre os Estados
comunitários entre si e entre estes mesmos Estados e a
comunidade internacional.

(A) a ONU teve como fundamentos a necessidade de
reestruturar economicamente os aliados no pós-guerra,
em função das idéias que vigoravam à época;
(B) a bipolaridade das relações internacionais no período da
Guerra Fria foi resultado da estagnação do Conselho de
Segurança, sendo que o direito de veto prejudicou as
Nações Unidas, tensionando, assim, o sistema mundial de
segurança coletiva;
(C) com o término da Guerra Fria, o tema dos direitos
humanos ganhou relevo na agenda das Nações Unidas,
contando com a liderança dos Estados Unidos da
América, o que resultou na criação do Tribunal Penal
Internacional;
(D) um dos problemas enfrentados pela ONU na atualidade é
a reforma do Conselho de Segurança, sendo que alguns
países, entre eles o Brasil, postulam entrada como
membros permanentes, o que, na ótica das potências,
pode ser um instrumento de acirramento do desequilíbrio
de poder no sistema internacional de Estados;
(E) a Doutrina Bush, caracterizada pela deflagração da
“guerra contra o terror”, encontrou apoio na ONU, que se
fortaleceu depois da definição de “guerra preventiva”
desenvolvida pelos Estados Unidos da América.

33 – Uma das questões mais discutidas hoje é acerca da
incapacidade do Estado nacional de regular a vida coletiva.
Pode-se citar como prova dessa dificuldade:
(A) o surgimento de novos modelos totalitários na Ásia,
África e América Latina;
(B) a maior circulação de capitais;
(C) o arrefecimento dos movimentos populares;
(D) a maior disponibilidade de informações disponíveis aos
indivíduos nacionais;
(E) a diminuição de legislações nacionais acerca de
tecnologia.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
38 – Sobre a questão ambiental, tema de grande relevância na
agenda mundial contemporânea, é correto afirmar que:

36 – Acerca da nova ordem econômica internacional, que
resultou na criação da Organização Mundial do Comércio em
1994, é INCORRETO afirmar que:

(A) na agenda do aquecimento global, em mais de uma
ocasião os países europeus se alinharam aos Estados
Unidos da América, adotando posição contrária à dos
países em desenvolvimento, evitando fixar limites
globais de emissões de “gases estufa”;
(B) na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro (ECO92), houve acordo entre os países desenvolvidos e os
subdesenvolvidos, estando os primeiros imbuídos do
propósito de definir um quadro de noções favoráveis para
o Sul, como se percebe pela criação de conceitos como
“interesse global” e “patrimônio da humanidade”;
(C) desde 1992 os países tropicais vêm adotando políticas
preservacionistas, em atendimento às propostas da ECO92, o que acarreta restrições aos fluxos demográficos e às
atividades econômicas;
(D) uma das inovações mais representativas aportadas pelo
Protocolo de Kioto é, de um lado, a fixação de metas de
emissões de gases e, de outro, a criação de um sistema de
comércio de créditos de emissões entre os países;
(E) entre a Conferência da Estocolmo, de 1972, e a
Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro
(ECO-92), os países do Sul não lograram conectar o tema
do desenvolvimento do meio ambiente.

(A) o GATT se revelou um sucesso, com sucessivas rodadas
de negociações que culminaram com a redução das
tarifas e práticas protecionistas;
(B) a OMC cobre acordos em serviços, investimentos e
propriedade intelectual, além de comércio de
mercadorias;
(C) um dos problemas apontados pelos especialistas acerca
das dificuldades de negociação na Rodada de Doha
reside na possibilidade de fragmentação regional de
acordos comerciais;
(D) do ponto de vista dos países em desenvolvimento, o
desafio contemporâneo consiste em evitar a crescente
liberalização do comércio internacional em setores que
refletem vantagens comparativas das potências
econômicas globais;
(E) devido à influência que exercem sobre as trocas
internacionais, as potências econômicas e comerciais são
responsáveis pela correção da maior parte das distorções
do multilateralismo comercial.
37 – Sobre o MERCOSUL, pode-se afirmar que:
(A) seu processo de criação antecede a redemocratização
política do Brasil e da Argentina, tendo sido iniciado
durante os regimes militares que dominaram ambos os
países na década de 1970;
(B) tem como característica o escasso intercâmbio
intra-regional, sobretudo devido às divergências
econômicas entre os países signatários, especialmente
Argentina e Uruguai;
(C) a crise cambial brasileira de 1999 e os colapsos
financeiro e cambial argentinos de 2001 provocaram a
mais séria crise do Mercosul, pois são esses dois países
os grandes responsáveis pelo delineamento político,
jurídico e institucional do Mercado Comum do Cone Sul;
(D) foi concebido a partir do PICE (Programa Internacional
de Cooperação Econômica Brasil-Argentina), com base
na idéia de integração imediata e rigorosa, assentada
sobre acordos genéricos nos setores agrícola e comercial,
com o objetivo primordial de aumentar a competitividade
internacional das duas economias;
(E) assim como a União Européia, o Mercosul se desenvolve
por meio de mecanismos de delegação de soberanias: os
Estados abrem mão de parte de suas atribuições e as
deslocam para organismos internacionais.

39 – Acerca dos direitos humanos, é correto afirmar que:
(A) a universalidade dos direitos humanos é possível em
meio à diversidade cultural, de modo que, além da
Declaração Universal, temos ainda os dois Pactos de
Direitos Humanos da ONU, de 1966, e as duas
Conferências Mundiais de Direitos Humanos (Teerã,
1968, e Viena, 1993);
(B) a definitiva consagração dos direitos humanos no século
XX se deu, sobretudo, com a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, que se tornou obsoleta no século
XXI, devido ao fato de ser particularista e relativa
apenas às questões de violação de direitos do pós-guerra,
sem abranger, portanto, um ideal comum a diversas
culturas e tendências num mundo pluralizado;
(C) observa-se atualmente uma divergência dos instrumentos
sobre direitos humanos, em níveis global e regional,
sendo que há dificuldades em sua complementação, o
que concentra o foco de atenção na delimitação de
competências para a garantia de proteção;
(D) a dimensão que hoje se imprime à proteção internacional
é corretiva e tem por objeto particular a proteção de
vítimas. Tal dimensão pode ser notada tanto na fase de
implementação dos instrumentos internacionais de
proteção dos direitos humanos, quanto na fase
legislativa;
(E) as Nações Unidas não têm conseguido avançar no
aperfeiçoamento do sistema de relatórios sobre os
direitos individuais e sociais, o que se percebe sobretudo
nas dificuldades de implementação e observância de
tratados por parte dos Estados nacionais.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
43 - NÃO corresponde aos desenvolvimentos demográficos
recentes na Europa nas últimas décadas a seguinte
característica:

40 – Acerca dos movimentos de integração entre os Estados
nacionais, pode-se afirmar que um Mercado Comum é
caracterizado por liberdades específicas, que surgiram com o
processo de integração européia. São elas, EXCETO:

(A) aumento do percentual da população idosa (de mais de
sessenta anos) na população total;
(B) movimentos migratórios do Leste Europeu em direção à
Europa Ocidental;
(C) movimentos migratórios dos Bálcãs na direção da antiga
União Soviética;
(D) decréscimo populacional em vários países do Leste
Europeu;
(E) movimentos migratórios do Magreb na direção da
Europa Ocidental e da Europa Mediterrânea.

(A) livre circulação de bens, que significa abertura de
fronteiras externas e fim das barreiras alfandegárias entre
os Estados-membros;
(B) livre circulação de pessoas, ou seja, qualquer cidadão de
qualquer dos Estados-membros pode circular livremente
com total liberdade, sem submeter-se a controles
fronteiriços;
(C) livre prestação de serviços e a liberdade de
estabelecimento, que trata de assegurar que a pessoa
possa não apenas circular livremente, mas também se
estabelecer ou prestar serviços em qualquer dos Estadosmembros usufruindo das mesmas condições dos
nacionais, sem discriminações de nacionalidade;
(D) livre circulação de capitais, que é a liberdade de dispor
de meios de pagamento para importar e exportar, para
investir e estabelecer uma empresa e indústria;
(E) liberdade de exercício do sufrágio, que implica a
possibilidade de votar e ser votado em qualquer dos
Estados-membros.

44 – Em relação à Organização das Nações Unidas, é
INCORRETO afirmar que:
(A) tem havido pressão para a ampliação do número de
membros permanentes do Conselho de Segurança;
(B) funciona como sua antecessora, a Liga das Nações, em
que as decisões só podiam ser tomadas com o voto
unânime de seus membros;
(C) seus membros decidiram recentemente intervir na
Guerra civil do Sudão, com o objetivo de evitar um
massacre;
(D) seu Conselho de Segurança apoiou a intervenção
Americana no Iraque;
(E) sua fundação se deu ao término da Segunda Guerra
Mundial.

41 – Após a queda do Muro de Berlim, a Comunidade
Européia se expandiu para países que, anteriormente, faziam
parte do Bloco soviético. Entre esses países encontram-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Polônia, Macedônia e Chipre;
Grécia, Lituânia e Estônia;
Turquia, Bulgária e Romênia;
Polônia, República Tcheca e Hungria;
Sérvia, Áustria e Suécia.

45 – A Doutrina Bush, caracterizada pela “Guerra contra o
Terror”, a partir da assim chamada guerra preventiva,
justificou a invasão de alguns países. Analise a lista a seguir:
I)
II )
III )
IV )
V)

Irã;
Síria;
Afeganistão;
Coréia do Norte;
Iraque.

42 – A degradação ambiental e o temor do aquecimento global
têm levado à tentativa de estabelecimento de acordos
internacionais para redução da poluição, em especial a dos
países industrializados. Os EUA, um dos maiores responsáveis
pela poluição mundial, tem se recusado, muitas vezes a assinar
esses acordos. Entre os acordos NÃO assinados pelos EUA
sobre esse tema, encontra-se:

Esses países são somente:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Protocolo de Bolonha;
Protocolo de Kioto;
Rodada de Doha;
Acordo de Maastrich;
Tratado de Montevidéu.

I, II e V;
II, III e V;
III, IV e V;
III e V;
V.

46 – Para apoiar as intervenções de George H. Bush na
chamada guerra preventiva, enviaram tropas ao Iraque os
seguintes países europeus:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Itália, Polônia e Espanha;
Reino Unido, Irlanda e França;
Espanha, Coréia do Norte e Romênia;
Rússia, Israel e Reino Unido;
Itália, Reino Unido e Noruega.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
51 – O final do século XIX, apesar da manutenção da
hegemonia britânica, expressa inclusive pelo padrão-ouro, foi
caracterizado por forte expansão econômica em outros países.
Sobre esse período, é INCORRETO afirmar que:

47 – Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha:
(A) recuperou-se rapidamente em função da ajuda americana;
(B) continuou um Império autoritário, governado pelos
nazistas;
(C) gozou de condições econômicas excepcionais sob o
regime nazista, não tendo sofrido, como os outros países
europeus, com a Grande Depressão;
(D) viveu, no início dos anos trinta, um surto inflacionário;
(E) sofreu em boa parte do período, problemas no seu
Balanço de Pagamentos, que os economistas alemães
atribuíam ao excessivo peso das reparações definidas
pelo Tratado de Versailles.

(A) a industrialização japonesa começou a partir da queda do
Xogunato no período conhecido como Revolução Meiji;
(B) o Brasil inicia seu processo de industrialização no
período, sendo uma das chamadas economias
retardatárias;
(C) a industrialização alemã apoiou-se, entre outros fatores,
em forte protecionismo justificado como necessário para
proteção da indústria nascente;
(D) os EUA receberam aporte significativo de capitais
britânicos no período;
(E) o governo americano praticou políticas protecionistas em
larga parte do período em questão.

48 – Em relação ao período entre guerras, é INCORRETO
afirmar que:
(A) foi um período de expansão dos regimes democráticos no
mundo, especialmente na Europa;
(B) caracterizou-se por grandes catástrofes econômicas,
como as hiperinflações nos países da Europa Central e a
Grande Depressão;
(C) Os EUA tiveram forte expansão econômica nos anos
vinte;
(D) a Grã-Bretanha, com a volta ao padrão-ouro na paridade
de antes da guerra, passou a apresentar altas taxas de
desemprego;
(E) o fascismo ascendeu ao poder na Itália nos anos vinte.

52 – Ao longo dos anos que se seguiram ao final da Segunda
Guerra Mundial e à descolonização, vários países do Terceiro
Mundo tentaram se organizar, de forma a defender seus
interesses comuns face ao mundo desenvolvido. Entre esses,
encontra-se o grupo dos 77, que:
(A) teve sua visão de grupo cristalizada na “Carta de Argel”
de 1967, cujo conteúdo continua sendo a base de suas
posições;
(B) é formado por países africanos e da Oceania;
(C) defende a emergência de uma nova ordem econômica
mundial baseada no socialismo;
(D) é favorável ao bilateralismo em questões de comércio
internacional;
(E) tem franca hostilidade a soluções protecionistas,
defendendo sempre a livre mobilidade de capitais.

49 – Após a Segunda Guerra Mundial, a descolonização
apresentou forte impulso. Provavelmente, o mais importante
desses processos ocorreu no Império Britânico da Índia. Uma
de suas características foi:
(A) forte movimento de guerrilhas;
(B) manutenção da unidade do antigo Império após a
independência, dando lugar à República Unida da Índia;
(C) criação pela fração islâmica da população de estado
separado, o Paquistão;
(D) conflitos entre duas facções ideologicamente distintas,
uma dominada por Mahatma Gandhi e outra, chamada
Partido do Congresso, dominada por Nehru;
(E) divisão do chamado Império, ao se tornar independente
em 1948, em Índia, Ceilão, Paquistão, Birmânia e
Bangladesh.

53 – Apesar do relativo sucesso econômico das experiências
de capitalismo organizado na Ásia, o modelo mais conhecido
e defendido pelas agências de fomento internacional, como o
FMI, foi o que se convencionou chamar de neo-liberal, que
defendia as seguintes medidas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50 – Em relação ao processo de independência dos países
africanos, é correto afirmar que:

privatização de empresas estatais;
liberalização comercial;
respeito à propriedade intelectual;
redução dos déficits públicos;
controle de capitais.

54 – Após a Segunda Guerra Mundial, foram instalados
regimes socialistas dominados por partidos comunistas em
vários países europeus a partir da ocupação das tropas
soviéticas. No entanto, em dois países, foram os próprios
grupos de resistência ao nazi-fascismo, chefiados pelos
comunistas, que, após a expulsão dos nazi-fascistas,
implantaram regimes socialistas. São eles:

(A) Portugal foi o primeiro país europeu a dar independência
às suas ex-colônias ainda nos anos cinqüenta;
(B) a independência da Rodésia, feita por sua minoria
branca, nos anos sessenta não foi reconhecida pela
comunidade internacional até que abandonasse o regime
do apartheid;
(C) a independência da Etiópia foi seguida por guerra civil
entre cristãos coptas e mulçumanos;
(D) a independência do Senegal foi fruto de intensa rebelião
popular conhecida como Revolta dos Mau-Mau;
(E) Serra Leoa, ao se tornar independente, sofreu uma guerra
civil em que surgiram dois novos países, Biafra e Libéria.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Áustria e Tchecoslováquia;
Polônia e Alemanha Oriental;
Albânia e Iugoslávia;
Romênia e Polônia;
Hungria e Alemanha Oriental.
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60 – Em relação à crise financeira asiática de 1998, analise as
afirmativas a seguir:

55 – Ao final da Primeira Guerra Mundial, o Império austrohúngaro que dominava boa parte da Europa Central foi
desmembrado, levando ao surgimento (ou ressurgimento) de
vários novos países, cujo território, parcial ou totalmente, foi
formado com partes do antigo Império. Esse processo acabou
favorecendo forte instabilidade econômica, inclusive
processos hiperinflacionários em:

I)
II )
III )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hungria, Polônia e Iugoslávia;
Áustria, Tchecoslováquia e Iugoslávia;
Romênia, Polônia e Tchecoslováquia;
Áustria, Hungria e Polônia;
Romênia, Áustria e Hungria.

IV )

Iniciou-se com o ataque especulativo contra a moeda
tailandesa.
A Malásia usou instrumentos heterodoxos como
controle de capitais para debelar a crise.
A Coréia do Sul teve de recorrer ao Fundo
Monetário Internacional para obter um pacote
financeiro de ajuda.
A China praticamente não sofreu os efeitos dessa
crise.

Estão corretas somente as afirmativas:
56 – O TRIPS é um acordo internacional no âmbito do acordo
constitutivo da OMC que trata de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) direitos de propriedade intelectual relacionados ao
comércio;
(B) redução da emissão de gás carbônico na atmosfera;
(C) regulamentação sanitária do comércio agrícola;
(D) regulação ambiental de indústrias pesadas;
(E) regulamentação de tarifas alfandegárias.

61 – O Sistema de Bretton Woods constituiu-se de um
conjunto de regras que geriu as relações econômicas
internacionais entre 1945 e 1973. Analise os itens a seguir:

57 – No último quartel do século XX, alguns países latinoamericanos adotaram esquemas de paridade fixa e livre
conversibilidade de suas moedas ao dólar americano que,
posteriormente, lhes trouxeram sérios problemas econômicos.
Entre esses países encontrava-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II;
I e IV;
II e III;
I, II, III e IV;
nenhuma.

I)
II )
III )
IV )

Equador;
El Salvador;
Brasil;
Paraguai;
Argentina.

taxas de câmbio flutuantes;
padrão dólar-ouro;
livre mobilidade de capitais;
criação de organismos internacionais como o BIRD e o
FMI.

São características do Sistema de Bretton Woods somente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

58 – O assim chamado Consenso de Washington prescrevia
um conjunto de medidas defendidas pelos organismos
internacionais para solução dos problemas econômicos com
que se defrontavam países em desenvolvimento. Entre essas
medidas, NÃO se encontra:

I e II;
I e III;
II e III;
II e IV;
I, II, III e IV.

62 - Em relação ao processo de descolonização na Ásia ao
final da Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que:
(A) o Afeganistão foi um dos países asiáticos que se
manteve independente ao longo de todo o século XX;
(B) o Irã, antiga Pérsia, foi colonizado simultaneamente
pelos britânicos e russos, tornando-se independente em
1945;
(C) a Tailândia era a única colônia japonesa e teve sua
independência proclamada com a derrota japonesa na
Segunda Guerra Mundial;
(D) a Guerra da Coréia permitiu a independência coreana em
relação ao Japão;
(E) a Palestina era um mandato francês antes da Segunda
Guerra Mundial.

(A) liberalização da conta de capitais;
(B) privatização das empresas estatais;
(C) aumento do investimento público em infra-estrutura e na
indústria;
(D) política monetária e fiscal restritivas;
(E) proteção da propriedade intelectual.
59 – A China tem apresentado um forte crescimento
econômico nas últimas décadas. Em relação a essa expansão, é
INCORRETO afirmar que:
(A) as reservas cambiais, que são hoje uma das maiores do
mundo, tiveram forte crescimento;
(B) a moeda local manteve-se a maior parte do período
subvalorizada em relação ao dólar;
(C) as desigualdades regionais aumentaram simultaneamente;
(D) a distribuição de renda melhorou no mesmo período;
(E) a forte demanda externa, particularmente a americana, foi
um de seus motores.
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67 – A partir do final da Segunda Guerra Mundial , uma série
de autores passaram a reinterpretar o fenômeno do
subdesenvolvimento, não o considerando mais uma etapa do
processo de desenvolvimento capitalista em direção ao pleno
desenvolvimento, mas uma condição permanente. Entre esses
autores, destacam-se os estruturalistas latino-americanos,
também conhecidos como cepalinos, que desenvolveram os
seguintes aparatos teóricos:

63 – O modelo de Heckscher-Ohlin associa a dotação de
fatores de produção de um país e a estrutura de seu comércio
exterior, afirmando que ele:
(A) exportará sempre que sua produção for intensiva em
trabalho;
(B) importará bens intensivos em seu fator de produção
escasso;
(C) substituirá importações sempre que sua produção for
trabalho-intensiva;
(D) exportará bens intensivos em seu fator de produção
escasso;
(E) terá um superávit comercial se a sua produção for capital
intensiva e um déficit se sua produção for trabalhointensiva.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

68 – Um dos impactos da forte expansão experimentada nos
últimos anos por países asiáticos densamente povoados, como
a Índia e a China, que veio a se somar à forte expansão
americana foi:

64 – O crescimento dos chamados Novos Países
Industrializados (NIC’s) apresenta algumas diferenças entre si,
especialmente se tomarmos separadamente os países asiáticos
e latino-americanos. Tomando como exemplos de cada grupo,
a Coréia do Sul e o Brasil, uma semelhança entre as suas
trajetórias de desenvolvimento é:

(A) o aumento dos preços dos produtos industrializados no
comércio internacional;
(B) a desvalorização cambial dos países exportadores de
petróleo;
(C) a forte desvalorização das moedas asiáticas;
(D) o aumento do preço de várias commodities;
(E) a forte queda do preço do petróleo.

(A)
(B)
(C)
(D)

realização de reforma agrária;
forte participação do investimento direto externo;
industrialização por substituição de importações;
forte presença do estado, como regulador e como
produtor;
(E) inexistência de controle de capitais.

69 – A partir da crise do sistema de Bretton Woods e da
ascensão de governo conservadores nos países anglo-saxões
modificou-se a visão do papel do estado na economia
capitalista. Propostas NÃO presentes nessa nova visão são:

65 – A OPEP, organização dos países exportadores de
petróleo, teve um papel importante na quadruplicação do
preço do petróleo em 1973. Trata-se de dois grandes
exportadores de petróleo que NÃO são membros da OPEP:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rússia e Arábia Saudita;
México e Nigéria;
Grã-Bretanha e Kuwait;
Noruega e Venezuela;
Rússia e México.

adoção de barreiras ao fluxo de capitais de curto-prazo;
privatização de empresas públicas;
políticas econômicas ortodoxas;
redução dos gastos públicos;
independência dos bancos centrais.

70 – Nos anos sessenta a forte expansão americana esteve
associada, entre outros fatores, à política de déficit público
empreendida especialmente no governo Johnson. Esse déficit
por sua vez foi motivado por:

66 – Paralelamente ao aparecimento do Mercado Comum
Europeu, outra associação econômica surgiu nos anos
cinqüenta na Europa, denominada Associação Européia de
Livre Comércio. Dela faziam parte:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

teoria pós-keynesiana da inflação;
Paradoxo de Leontief;
teoria da deterioração dos termos de intercâmbio;
Consenso de Washington;
modelo de promoção das exportações.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alemanha Oriental, Polônia e Hungria;
Grã-Bretanha, Áustria e Irlanda;
Noruega, Finlândia e Itália;
Portugal, Espanha e Iugoslávia;
Grécia, Turquia e Iugoslávia.

Guerra da Coréia e Programa Espacial;
New Deal e Guerra Fria;
Guerra do Golfo e importações de petróleo;
Guerra do Vietnã e programas sociais contra pobreza;
guerra contra o terrorismo e corrida à Lua.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DISCURSIVA

Questão 1 – Destaque os principais pontos do programa de
ajuste
econômico
recomendado
pelos
organismos
internacionais e pelo governo americano com vistas a
combater a crise da dívida externa dos países em
desenvolvimento, também conhecido como Consenso de
Washington.
Máximo para resposta: 25 linhas

Questão 2 – Discuta as conseqüências do Tratado de
Versailles assinado ao final da Primeira Guerra Mundial no
período entre guerras.
Máximo para resposta: 30 linhas

Questão 3 – Defina o papel do Estado nacional na conjuntura
internacional contemporânea, considerando o fenômeno da
globalização.
Máximo para resposta: 30 linhas
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