
 

Tipo “A” 

 

EDITAL Nº 1, DE 5 DE JULHO DE 2019 

CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA 
 
 

CARGO: TERCEIRO-SECRETÁRIO DA CARREIRA DE DIPLOMATA 

Data e horário da prova: domingo, 8/9/2019, às 15 h. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno da prova objetiva contendo 39 (trinta e nove) questões, e cada questão será composta por 4 (quatro) itens; e 
o uma folha de respostas personalizada. 

 Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno da prova objetiva e a codificação da folha de respostas estão corretas. 
 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

Sorria perante as adversidades. 
 
 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e o caderno da prova e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno da prova objetiva 2 (duas) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos após o início da prova. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 

 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 

 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de um fiscal do IADES. 

 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O B J E T I V A  

P R I M E I R A  F A S E  –  T A R D E  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada item e assinale sua resposta na folha de respostas. 

 Cada item deverá ser julgado como CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere. 

 A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos 
locais destinados às respostas. 

 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, as respostas da 
prova objetiva para a folha de respostas. 

 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, 
fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente. 

 Marque as respostas assim:  
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Língua Inglesa 
Itens de 35 a 43 

 
Text 5 to answer questions from 35 and 36. 
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Heatwaves are killing people 
 

In recent days heatwaves have turned swathes of
America and Europe into furnaces. Despite the
accompanying blast of headlines, the implications of such
extreme heat are often overlooked or underplayed.
Spectacular images of hurricanes or floods grab attention 
more readily, yet heatwaves can cause more deaths. Heat is
one of climate change’s deadliest manifestations.
Sometimes its impact is unmistakable — a heatwave in
Europe in 2003 is estimated to have claimed 70,000 lives.
More often, though, heatwaves are treated like the two in the
Netherlands in 2018. In just over three weeks, around 300
more people died than would normally be expected at that
time of year. This was dismissed as a “minor rise” by
officials. But had those people died in a flood, it would have 
been front-page news. 

The havoc caused by extreme heat does not get the
attention it merits for several reasons. The deaths tend to be
more widely dispersed and do not involve the devastation of
property as do the ravages of wind and water. Moreover, 
deaths are not usually directly attributable to heatstroke.
Soaring temperatures just turn pre-existing conditions such
as heart problems or lung disease lethal. 

Heatwaves will inevitably attract more attention as they
become more frequent. As greenhouse gases continue to
accumulate in the atmosphere, not only will temperatures
rise overall but extremes of heat will occur more frequently.
Britain’s Met Office calculates that by the 2040s European
summers as hot as that of 2003 could be commonplace,
regardless of how fast emissions are reduced. Urbanisation
intensifies the risk to health: cities are hotter places than the
surrounding countryside, and more people are moving into
them. 

The good news is that most fatalities are avoidable, if
three sets of measures are put in place. First, people must be
made aware that extreme heat can kill and warning systems
established. Heatwaves can be predicted with reasonable
accuracy, which means warnings can be given in advance
advising people to stay indoors, seek cool areas and drink
plenty of water. Smart use of social media can help. In 2017
a campaign on Facebook warning of the dangers of a
heatwave in Dhaka, Bangladesh’s capital, reached 3.9m
people, nearly half the city’s population. 

Second, cool shaded areas and fresh water should be 
made available. In poor places, air-conditioned community
centres and schools can be kept open permanently. In Cape
Town, spray parks have been installed to help people cool
down. Third, new buildings must be designed to be resilient 
to the threat of extreme heat and existing ones adapted.
White walls, roofs or tarpaulins, and extra vegetation in
cities, all of which help prevent heat from building up, can
be provided fairly cheaply. A programme to install “cool
roofs” and insulation in Philadelphia reduced maximum
indoor temperatures by 1.3˚C. 

It is a cruel irony that, as with other effects of climate
change, the places that are hardest hit by heatwaves can
least afford to adapt. In poor countries, where climates are
often hotter and more humid, public-health systems are
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weaker and preoccupied with other threats. Often, 
adaptation to extreme heat is done by charities if it is done at 
all. Particular attention should be paid to reaching both
remote areas and densely populated urban ones, including
slums where small dwellings with tin roofs packed together 
worsen the danger that uncomfortably high temperatures 
will become lethal. 

Adaptation is not an alternative to cutting emissions; 
both are necessary. But even if net emissions are reduced to 
zero this century, the persistence of greenhouse gases in the 
atmosphere means that heatwaves will continue to get worse 
for decades to come. As the mercury rises, governments in 
rich and poor countries alike must do more to protect their 
populations from this very real and quietly deadly aspect of 
climate change. 
 

Heatwaves are killing people. Available at: <www.economist.com>. 
Retrieved on: Aug. 22. 2019, with adaptations.

 
QUESTÃO 35 

 

 

 
Considering the ideas and the vocabulary in the text, mark 
the following items as right (C) or wrong (E). 
 
1 In the first paragraph, the word “swathes” (line 1) can 

be correctly replaced with areas. 
2 In the first paragraph, the word “blast” (line 3) can be 

correctly replaced with number. 
3 Deaths caused by heatwaves do not shock people as 

much as deaths by other natural disasters do. 
4 Heatwaves are probably more lethal than floods. 

 
QUESTÃO 36 

 

 

 
Considering the ideas and the vocabulary in the text, mark 
the following items as right (C) or wrong (E). 
 
1 In the second paragraph, the words “havoc” (line 16) 

and “ravages” (line 19) both mean “extensive or 
devastating destruction”. 

2 The cause-effect relationship between heatwaves and 
deaths is not obvious. 

3 Not only do heatwaves kill immediately but they also 
lead to eventual deaths. 

4 Emissions need to be stopped if a heatwave like the 
one in 2003 is to be avoided. 

 

Espaço livre 
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Text 6 to answer questions from 37 to 39. 
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Since 1914 the structure of the world has changed.
Compared to the present struggle between West and East,
the rivalries of the eighteenth and nineteenth centuries sink
into insignificance. Today we are faced, not with a clash of
interests, but with a fight between the desire on the one hand
to defend individual liberties and the resolve on the other
hand to impose a mass religion. In the process the old
standards, conventions and methods of international
negotiation have been discredited. Had it not been for the
invention of the atomic bomb, we should already have been
subjected to a third world war. 

Members of the Communist bloc today are
convinced that sooner or later they will acquire world
dominion and will succeed in imposing their faith and their
authority over the whole earth. They strain towards this
objective with religious intensity and are prepared to devote
to its achievement their lives, their comfort and their
prospects of happiness. Anything that furthers their purpose
is “right”; anything that obstructs it is “wrong”;
conventional morality, even the creation of confidence, has
no part in this scheme of things. Truth itself has lost its
significance. Compared to the shining truth of their gospel,
all minor forms of veracity are merely bourgeois inhibitions.
The old diplomacy was based upon the creation of
confidence, the acquisition of credit. The modern diplomat
must realize that he can no longer rely on the old system of
trust; he must accept the fact that his antagonists will not
hesitate to falsify facts and that they feel no shame if their
duplicity be exposed. The old currency has been withdrawn
from circulation; we are dealing in a new coinage. 

This transformation of values has been aided by a new 
or “democratic” conception of international relations. In the
old days the conduct of foreign affairs was entrusted to a
small international élite who shared the same sort of
background and who desired to preserve the same sort of
world. Today the masses are expected to take an interest in
foreign affairs, to know the details of current controversies,
to come to their own conclusions, and to render these
conclusions effective through press and parliament. At the
same time, however, current issues have been rendered
complex and interconnected; it is not possible to state issues,
such as the Common Market, in short and simple terms.
Thus, whereas the man in the street is expected to have an
opinion on international problems, the very complexity of
these problems has rendered it difficult to provide him with
the information on which to base his judgment. 
 

Nicolson, H. (1963) (3rd edition) Diplomacy.
Oxford: OUP, with adaptations.

 
QUESTÃO 37 

 

 

 
As far as grammar is concerned and based on the text, mark 
the following items as right (C) or wrong (E). 
 
1 Another correct preposition used with the verb 

“Compared” (line 2) is with, as in “to compare with”. 
2 The expression “Had it not been” (line 9) describes a 

hypothetical action that would have occurred in 
the past. 

3 In the fragment “to its achievement” (line 17), the 
underlined pronoun refers to “religious intensity” (line 16). 

4 In the fragment “Thus, whereas the man in the street” 
(line 43), the underlined adverb means “as a result of 
what has just been said or stated” and can be replaced 
with hence. 

 
QUESTÃO 38 

 

 

 
Based on the text, mark the following items as right (C) or 
wrong (E). 
 
1 The ultimate goal of the author of the text is to draw 

attention to the importance of nuclear deterrence. 
2 It can be inferred from the text that world diplomacy 

had then been increasingly dominated by religious 
fanaticism and financial interests. 

3 The author urges Western diplomats to resort to the 
same unprincipled conduct their Eastern colleagues 
engage in. 

4 The general tenor of the text reflects the bipolar world 
order prevalent in the diplomatic scene after the 
Second World War. 

 
QUESTÃO 39 

 

 

 
As far as lexical comprehension is concerned, mark the 
following items as right (C) or wrong (E). 
 
1 In the fragment “resolve on the other hand to impose a 

mass religion.” (lines 6 and 7), the underlined word 
means “alternative”. 

2 In the fragment “They strain towards this objective” 
(lines 15 and 16), the underlined word is synonymous 
with “move”. 

3 In “their prospects of happiness.” (lines 17 and 18) the 
underlined word can be correctly replaced with 
chances or possibilities. 

4 In “and to render these conclusions effective” (lines 38 
and 39), the underlined word means “to make”. 

 

Espaço livre 
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Text 7 to answer questions from 40 and 41. 
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Towards a fairer distribution 
 

Translation and interpretation in matters of diplomacy
is tricky. Language enthusiasts particularly enjoy the story
of the Treaty of Wuchale, signed between Ethiopia and Italy
in 1889. The text didn’t read the same in Amharic and
Italian. The former guaranteed Ethiopia’s king Menelik II a
good measure of autonomy in conducting foreign affairs.
The latter established an Italian protectorate with no
flexibility. The culprit: one verb, forming a permissive
clause in Amharic and a mandatory one in Italian. Six years
later, the differing interpretations led to war. Ethiopia won. 

If only the Ethiopians and Italians had modern
translators at their side. Treaty translation is big business
today. The European Union, for example, spends an
estimated €300m annually on translating between its 23
official languages. (While this is a big chunk of money, it’s
less than 1% of the EU’s annual budget.) Three of those—
English, French, and German—are working languages in 
most meetings. In reality, English is most commonly used.
But because each document must be faithfully recreated in
each of the EU’s 23 languages, creating authentic versions
can be expensive and time-consuming. Thankfully, most
problems are dealt with in procès-verbal, a way to introduce
technical corrections to treaties without revisiting
negotiations. It might still delay matters. Last year, for
example, Ireland’s ratification of an EU treaty was delayed
by grammatical errors in the Irish version. There are obvious 
trade-offs to language equality, but the EU has calculated
that the delays and costs are worth it. 

The United Nations should revisit its own calculations.
It has just six official and two working languages. The task
of translation here in Geneva, home to most UN organs, is
thus decidedly simpler. The UN’s official languages are
geographically diverse—combined, native speakers of
Arabic, English, French, Mandarin, Russian and Spanish
number over 2.2 billion. But the two working languages are
bound to tradition. The persistence of French is attributed to
its history as the “language of diplomacy”. In the hallways
of the New York headquarters, English is (naturally)
favored, and French is preferred in Geneva. Treaties
registered with the United Nations Treaty Series are always
translated into French and English. Documents are always
provided in French and English. This city’s Geneva
Conventions, written in equally authentic French and
English versions, laid part of the groundwork for the
international system. 
 

Towards a fairer distribution. Available at: <www.economist.com>.
Retrieved on: Aug. 15. 2019, with adaptations.

 
QUESTÃO 40 

 

 

 

Concerning the grammatical and semantic aspects of the text, 
mark the following items as right (C) or wrong (E). 
 
1 The passage “the text didn’t read the same” (line 4) 

considers that the treaty had different meanings in 
Amharic and in Italian. 

2 The word “former” (line 5) refers to someone who 
created the Treaty. 

3 The word “latter” (line 7) relates to how slow the 
establishment of the Italian protectorate was. 

4 Mistranslation of a verb led Ethiopia and Italy to war. 

QUESTÃO 41 
 

 

 
Considering the grammatical and semantic aspects of the 
text, mark the following items as right (C) or wrong (E). 
 
1 In the passage “The United Nations should revisit its 

own calculations.” (line 29), the underlined word can 
be correctly replaced with reconsider. 

2 “Trade-offs” (line 27) means “bad deals”. 
3 The phrase “Bound to” (line 36) means “forced to keep 

a promise to”. 
4 The expression “laid […] the groundwork for” 

(line 44) can be correctly replaced with prepared. 
 
Text 8 to answer questions from 42 and 43. 
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On any person who desires such queer prizes, New 
York will bestow the gift of loneliness and the gift of 
privacy. It is this largess that accounts for the presence 
within the city’s walls of a considerable section of the 
population; for the residents of Manhattan are to a large 
extent strangers who have pulled up stakes somewhere and 
come to town, seeking sanctuary or fulfillment or some 
greater or lesser grail. The capacity to make such dubious 
gifts is a mysterious quality of New York. It can destroy an 
individual, or it can fulfill him, depending a good deal on 
luck. No one should come to New York to live unless he is 
willing to be lucky. 
[…] 

There are roughly three New Yorks. There is, first, the 
New York of the man or woman who was born here, who 
takes the city for granted and accepts its size and its 
turbulence as natural and inevitable. Second, there is the 
New York of the commuter—the city that is devoured by 
locusts each day and spat out each night. Third, there is the 
New York of the person who was born somewhere else and 
came to New York in quest of something. Of these three 
trembling cities the greatest is the last—the city of final 
destination, the city that is a goal. It is this third city that 
accounts for New York’s high-strung disposition, its 
poetical deportment, its dedication to the arts, and its 
incomparable achievements. Commuters give the city its 
tidal restlessness; natives give it solidity and continuity; but 
the settlers give it passion. And whether it is a farmer 
arriving from Italy to set up a small grocery store in a slum, 
or a young girl arriving from a small town in Mississippi to 
escape the indignity of being observed by her neighbors, or 
a boy arriving from the Corn Belt with a manuscript in his 
suitcase and a pain in his heart, it makes no difference: each 
embraces New York with the intense excitement of first 
love, each absorbs New York with the fresh eyes of an 
adventurer, each generates heat and light to dwarf the 
Consolidated Edison Company. 

 
White, E.B. (1999) Here is New York. New York: 

The Little Book Room, with adaptations.
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QUESTÃO 42 
 

 

 

Considering the text, mark the following items as right (C) or 
wrong (E). 
 

1 The word “largess” (line 3) could be correctly replaced 
with generosity. 

2 The word “bestow” (line 2) could be correctly replaced 
with exchange. 

3 The fragment “to dwarf the” (line 36) could be 
correctly replaced with that contribute to. 

4 The fragment “sanctuary or fulfillment or some greater or 
lesser grail” (lines 7 and 8) could be correctly replaced with 
refuge or satisfaction or some greater or lesser prize. 

 

QUESTÃO 43 
 

 

 

Mark the following items as right (C) or wrong (E) in 
summarizing the views of the author of the text. 
 

1 Loneliness and privacy are unambiguously valuable gifts. 
2 While Native Americans gave New York solidity and 

continuity, European settlers gave it passion. 
3 The influx of people from other places is eroding New 

York’s unique character. 
4 A young girl arriving in New York from a small town in 

Mississippi will embrace New York with the intense 
excitement of first love, even though she will now suffer 
the indignity of being observed by her neighbors. 

 

História do Brasil 
Itens de 44 a 54 

 

QUESTÃO 44 
 

 

 

Os velhos, as mulheres, os meninos que não têm 
forças, nem armas com que se defender, morrem como 
ovelhas inocentes às mãos da crueldade herética, e os que 
podem escapar à morte, desterrando-se a terras estranhas, 
perdem a casa e a pátria. […] Não fora tanto para sentir, se, 
perdidas fazendas e vidas, se salvara ao menos a honra; mas 
também esta a passos contados se vai perdendo; e aquele 
nome português, tão celebrado nos anais da fama, já o herege 
insolente com as vitórias o afronta, e o gentio de que estamos 
cercados, e que tanto o venerava e temia, já o despreza. 
 

VIEIRA, A. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. In:  
BOSI, A. (org.) Essencial Padre Antônio Vieira. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011, p. 248. 
 

Considerando as dimensões econômica, social e política da 
América portuguesa, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 Condenada por intelectuais da igreja como Antônio Vieira, 
a escravidão indígena foi proibida logo no primeiro século 
de colonização da América portuguesa. Sintomas da 
mudança do padrão de mão de obra indígena para o 
africano ao longo do século 16 foram o fim das bandeiras, 
na capitania de São Vicente, e o início da edificação de 
reduções jesuíticas, como a de Sete Povos das Missões. 

2 A escassez de meios, nas forças armadas regulares de 
Portugal, para guarnecer suas possessões no ultramar 
motivou as elites coloniais a organizarem meios de 
defesa próprios, geralmente sem instrução militar 
formal. Exemplos disso são a construção, com mão de 
obra indígena, de um enorme galeão a mando de 
Salvador Correia de Sá e Benevides para a própria 
empresa de reconquista de Angola, e a expulsão, pelas 
ordenanças da cidade do Rio de Janeiro, dos invasores 
franceses liderados por Jean-François Duclerc. 

3 A descoberta de ouro e a consequente circulação de 
riquezas na capitania das Minas Gerais atraiu grande 
número de migrantes para a região, propiciando o 
surgimento de um ambiente cosmopolita e intelectualmente 
sofisticado. Nesse contexto, a abertura das primeiras 
gráficas na América portuguesa – autorizadas pelo 
Marquês de Pombal no âmbito de um conjunto de medidas 
ditas esclarecidas, que visavam a atualizar a relação entre 
Metrópole e Colônia – contribuiria para catalisar a 
circulação dos ideais revolucionários do Iluminismo 
francês entre a elite letrada local. 

4 Anulando o Tratado del Pardo de 1761, o Tratado de 
San Ildefonso de 1777 retomava o princípio do uti 
possidetis consagrado no Tratado de Madri de 1750 e 
confirmava, para a Coroa portuguesa, os territórios 
ocupados no centro-oeste e na Amazônia por meio de 
bandeiras, entradas e monções. 

 
QUESTÃO 45 

 

 

 
A respeito das origens do processo de Independência do 
Brasil, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 Tal como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, de 

1798, também conhecida como Revolução dos Alfaiates, 
foi uma sublevação formada pela elite econômica local 
descontente com os altos impostos cobrados na colônia. No 
caso da Conjuração Baiana, um dos principais pleitos dos 
revoltosos era a abertura dos portos brasileiros, com vistas 
a permitir a aquisição de algodão britânico a preços 
mais econômicos.

2 O estímulo ao desenvolvimento econômico do Brasil, 
decorrente dos primeiros alvarás decretados por D. João VI 
logo ao chegar ao Rio de Janeiro, em 1808, foi tolhido pelo 
Tratado de Comércio e Navegação com o Reino Unido. 
Apenas em 1815, após a derrota de Napoleão em Waterloo, 
o príncipe regente elevaria a condição jurídica do Brasil 
como unidade integrante ao Reino Unido de Portugal e 
Algarve, concedendo ao Brasil os mesmos direitos 
políticos e econômicos de Portugal. 

3 A Revolução Pernambucana, deflagrada em 1817, 
embora tenha sido rapidamente debelada, teve forte 
repercussão nas elites provinciais brasileiras, 
particularmente em regiões distantes do Rio de 
Janeiro. O aumento de impostos e a escassez de 
interlocução política, de que se ressentiam a maior 
parte das províncias, contrastavam com os relatos de 
uma Corte extravagante e perdulária, levando alguns a 
entenderem a transferência da Corte como um 
colonialismo interno, em que o Rio de Janeiro 
subjugava as demais províncias brasileiras.  

4 Inspirada pelas Cortes de Cádiz, que limitaram o poder da 
monarquia espanhola, deflagrou-se na cidade do Porto, em 
1820, uma revolução similar, cujos desdobramentos logo 
se fariam sentir nos dois lados do Atlântico. No caso do 
Brasil, o confisco indiscriminado de residências 
particulares, a inquietação das tropas desmobilizadas após a 
Revolução Pernambucana e a insatisfação das províncias 
com as elevações dos impostos minavam a autoridade 
da Coroa. 

 

 

Espaço livre 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO TERCEIRO-SECRETÁRIO DA CARREIRA DE DIPLOMATA – TIPO “A” PÁGINA 6/13 
 

QUESTÃO 46 
 

 

 

Quanto ao processo de consolidação do Estado brasileiro nas 
primeiras décadas da Independência, julgue (C ou E) os  
itens a seguir. 
 

1 Decorrida de forma pacífica e sem grandes abalos, a 
Independência do Brasil apoiava-se na existência de uma 
elite política homogênea, com uma base social firme e um 
projeto claro para a nova nação, na forma de uma 
monarquia constitucional de base econômica escravocrata. 

2 A dissolução da Assembleia Constituinte por D. Pedro 
I, no episódio conhecido como “Noite da Agonia”, foi 
motivada pelo impasse entre o imperador e a maioria 
dos constituintes, que buscavam limitar o Poder 
Executivo do monarca. Ecoando como uma clara 
demonstração do poder do imperador e da influência 
dos burocratas que o cercavam – muitos deles 
portugueses –, esse atos discricionários do soberano 
alimentaram movimentos provinciais federativos e 
republicanos, cujo desdobramento mais candente foi a 
Confederação do Equador, proclamada pouco tempo 
depois da Constituição Outorgada de 1824. 

3 À luz da necessidade de renovação do Tratado de 
1810, que caducava em 1825, o Reino Unido 
propôs-se a mediar as tratativas para o reconhecimento 
oficial da Independência do Brasil por Portugal, tendo 
sido mesmo um inglês o representante de Portugal nas 
negociações dos respectivos termos finais. Se, para 
Portugal, a Independência do Brasil foi negociada de 
uma perspectiva eminentemente política, para a 
Inglaterra, tratava-se, em larga medida, de uma 
oportunidade comercial, motivo por que esta impôs o 
fim do tráfico de escravos como uma das condições 
para o reconhecimento da Independência brasileira. 

4 Apesar de certa desconfiança em vista da adoção do 
regime monárquico de governo, a Independência do 
Brasil tardou poucos anos a ser reconhecida pelas 
repúblicas sul-americanas e pelos Estados Unidos. 
Também na África, a notícia foi recebida com entusiasmo 
por muitas lideranças locais, sendo africana a primeira 
monarquia a reconhecer a Independência do Brasil. 

 
QUESTÃO 47 

 

 

 
Considerando a política externa brasileira no período conhecido 
como República Velha, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 Primeira negociação chefiada pelo Barão do Rio Branco 

em tema de fronteiras, a controvérsia com a Argentina 
pela região de Palmas foi resolvida de maneira favorável 
ao pleito brasileiro, por meio da arbitragem do presidente 
norte-americano Grover Cleveland. 

2 Fiel ao princípio da igualdade entre os estados, que lhe 
rendeu o epíteto de Águia da Haia, Rui Barbosa foi um 
dos maiores defensores da neutralidade brasileira por 
ocasião da Primeira Guerra Mundial. 

3 O torpedeamento de navios brasileiros por submarinos 
alemães levou o Congresso brasileiro a reconhecer o 
estado de guerra iniciado pelo Império alemão e a 
estabelecer represálias. O esforço bélico brasileiro 
incluiu o envio de oficiais aviadores para integrar o 
Grupo da Real Força Aérea britânica, da missão de 
médicos-cirurgiões à França e de uma Divisão Naval 
de Operações de Guerra (DNOG) à costa africana.

4 O afastamento brasileiro da Liga das Nações sinalizou o 
desengajamento da política externa brasileira no 
multilateralismo universal, que tinha, naquela época, seu 
núcleo nas potências europeias. A reorientação da 
política externa brasileira foi estimulada pelo governo 
norte-americano, que almejava estabelecer uma entente 
Brasil - Estados Unidos, assentada no compartilhamento 
de uma retórica pan-americanista. 

 

QUESTÃO 48 
 

 

 
No que concerne aos projetos de implantação do federalismo 
no Brasil e aos respectivos desdobramentos nos planos 
interno e externo durante o período regencial, julgue  
(C ou E) os itens a seguir.  
 

1 Apesar da grande diferença nos regimes de governo do 
Brasil e dos Estados Unidos, fórmulas liberais 
norte-americanas para temas como federalismo, 
republicanismo, imigração e comércio encontravam 
eco no parlamento brasileiro. O período das regências, 
especialmente após a passagem do Ato Adicional de 
1834, inaugurou um novo arranjo político no Brasil, 
em que os princípios republicanos norte-americanos já 
não pareciam confrontar tão abertamente os da 
monarquia constitucional brasileira. 

2 A Revolta dos Cabanos congregava diferentes grupos 
sociais insatisfeitos com a abdicação de D. Pedro I e 
com a apatia dos primeiros meses de governo 
regencial. Em vista desse contexto de inquietação das 
elites provinciais, o Senado aprovou o Ato Adicional 
de 1834, que revisava a Constituição de 1824 
reforçando os mecanismos de atuação do Poder 
Executivo por meio da criação do Conselho de Estado, 
da eleição de regente único e do reforço do papel dos 
presidentes provinciais, eleitos indiretamente pelas 
assembleias provinciais. 

3 O reconhecimento das independências da República do 
Piratini e, de maneira mais efêmera, da República Juliana, 
pelos governos da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e 
da Itália, constitui elemento evidente da capacidade de 
articulação interna e externa dos grupos envolvidos na 
Revolução Farroupilha. Para debelar a revolta, o governo 
imperial viu-se forçado, no plano interno, a fazer uma 
série de concessões aos líderes da revolução e, no plano 
externo, a desenvolver uma política mais agressiva contra 
o governo de Juan Manuel Rosas, que apoiava os 
insurgentes farroupilhas. 

4 Estimulada pelo partido liberal e com o apoio do Clube 
da Maioridade, a antecipação da maioridade legal de 
D. Pedro II contava com o apoio dos próprios 
governistas conservadores. A instabilidade do sistema 
eletivo das regências e a inquietação diante das várias 
rebeliões provinciais levaram a um consenso entre a 
elite política a respeito da necessidade de se recorrer à 
figura monárquica para apaziguar a nação. 

 
Espaço livre 
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QUESTÃO 49 
 

 

 

A respeito dos partidos políticos, das respectivas propostas 
para a organização institucional e do sistema eleitoral no 
Segundo Reinado, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 Entre as principais reformas apoiadas pelo Regresso 
conservador de 1840, constavam o fortalecimento da 
Justiça eletiva, o restabelecimento do Conselho de 
Estado e o fim da vitaliciedade dos senadores. 

2 A base social do Partido Liberal era majoritariamente 
composta por profissionais liberais e grandes 
proprietários rurais, ao passo que, no Partido 
Conservador, predominavam os grandes proprietários 
rurais e burocratas. 

3 Durante o período da chamada Conciliação, as 
reformas no sistema eleitoral ensejadas pela Lei dos 
Círculos de 1855 contemplaram o estabelecimento do 
voto distrital com o objetivo de romper o monopólio 
das grandes bancadas provinciais. 

4 Os liberais republicanos organizaram-se ao redor da 
contestação de posicionamentos saquaremas. As 
principais formas de protesto deles foram consideradas 
radicais, o que os alijou dos cargos políticos. 

 

QUESTÃO 50 
 

 

 

Considerando as pressões britânicas pelo fim do tráfico atlântico 
de escravizados e as posições brasileiras acerca do tema a partir 
da década de 1840, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 Na década de 1840, ocorreu um acirramento das pressões 
inglesas contra o tráfico atlântico, resultando em 
apreensões de navios pela Marinha britânica. Essa atitude 
foi justificada pelo Foreign Office com base no tratado 
firmado com o governo brasileiro em 1826, o que levou à 
promulgação unilateral do Ato Aberdeen de 1845.  

2 No interior do território brasileiro, ocorreu forte pressão 
dos proprietários de escravizados por modificações ou 
mesmo revogação da Lei de 7 de novembro de 1831. As 
posturas de defesa do tráfico apelavam à soberania 
nacional e à necessidade de mão de obra.  

3 Os saquaremas mostraram-se favoráveis à reabertura 
formal do tráfico. Além disso, defenderam projetos de 
importação de colonos livres de todas as partes do mundo. 

4 A aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, 
acarretou mudanças na política do Estado brasileiro, com a 
repressão à entrada de novos africanos escravizados e a 
configuração do tráfico como pirataria. 

 

QUESTÃO 51 
 

 

 

No que tange ao contexto da chamada Revolução de 1930 e 
ao início da Era Vargas, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 Um dos fatores de deflagração da revolta foi a crise 
econômica resultante da Grande Guerra, agravada pela 
quebra da Bolsa em 1929, cuja consequência interna foi 
derrubar o preço do café, deteriorando as condições de 
vida dos setores menos favorecidos da população urbana.  

2 A “Aliança Liberal” propôs uma série de reformas 
destinadas a rever os direitos sociais, como instituição da 
jornada de trabalho de oito horas, férias, direito ao voto 
secreto, entre outras. O grupo não recorreu às formas 
tradicionais de fraude eleitoral, o que se revelou um dos 
principais fatores da respectiva derrota nas urnas.  

3 A ascensão de Getúlio Vargas ao Poder Executivo 
desencadeou alterações no sistema político brasileiro, 
implementadas por meio de decretos. É correto destacar a 
criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 
reestruturação do Exército e da educação pública, a anistia 
aos tenentes e o controle dos sindicatos.  

4 O fim da Primeira República consolidou uma aliança 
duradoura entre os grupos que se articularam pela 
deposição de Washington Luís. A conciliação dos 
grupos oligárquicos e dos “tenentes” garantiu o 
sucesso do governo Vargas.  

 

QUESTÃO 52 
 

 

 

O período de 1930 a 1945 foi decisivo para a emergência de 
um conjunto de reformas que modificaram profundamente as 
relações de produção e de trabalho no País. Quanto a esses 
temas, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi 
introduzida durante o Estado Novo, momento de 
grande participação político-eleitoral dos cidadãos, que 
conseguiram obter diversos benefícios sociais 
junto ao governo.   

2 Os trabalhadores rurais do período foram diretamente 
beneficiados pela política previdenciária, que lhes garantiu 
paridade de direitos com os trabalhadores urbanos. 

3 Na década de 1930, ocorreu uma mudança 
significativa na composição da classe operária, 
sobretudo em São Paulo, associada à redução no fluxo 
de imigrantes estrangeiros.  

4 Os industriais tornaram-se mais coesos no esforço de 
defender os próprios interesses de forma autônoma. A 
configuração de uma política industrialista 
amparou-se, entre outros fatores, no argumento de que 
o fortalecimento da indústria era decisivo para se 
atingir a independência econômica nacional.  

 

QUESTÃO 53 
 

 

 

No que tange aos impactos tecnológicos e digitais nas 
transformações políticas e sociais do Brasil no século 21, 
julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 O uso intensivo de tecnologia contribui decisivamente 
para que o agronegócio brasileiro tenha assumido 
posição de ponta no competitivo mercado global de 
alimentos, sendo responsável por parcela considerável 
da pauta de exportações do País. 

2 Embora continue a ser uma das mais importantes 
petroleiras mundiais, a Petrobras encontra dificuldades 
para se expandir em face de determinados obstáculos 
técnicos que ainda não conseguiu suplantar, a exemplo 
do domínio da tecnologia apropriada para a exploração 
de petróleo em águas profundas, o que reduz 
acentuadamente a participação dela no pré-sal. 

3 A parceria entre capitais públicos e privados  
apresentou bons resultados, demonstrados pelas 
recentes privatizações na indústria aeronáutica, com a 
Embraer, e na pesquisa agropecuária, com a Embrapa. 

4 Graves problemas ainda envolvem a educação básica 
brasileira, entre os quais as persistentes deficiências 
estruturais, que se manifestam, entre outros aspectos, 
nas instalações físicas das escolas, na frágil formação 
docente, nos baixos salários dos respectivos 
profissionais e na precariedade do aparato tecnológico. 
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QUESTÃO 54 
 

 

 

Considerando as forças políticas e sociais atuantes 
no decorrer do ano de 1945, fica evidente que a corrente 
antiEstado Novo era numericamente limitada e de extração 
social e política bem definida. No outro extremo, 
posicionava-se parte da população brasileira comprometida 
com o projeto social getulista/trabalhista. Entre 1945 e 1964, 
viveu-se uma fase da trajetória nacional brasileira que, apesar 
das inúmeras contradições que a marcaram, encontrou, na 
efervescência da vida partidária, uma efetiva contribuição 
para a ampliação da prática da democracia política no Brasil.  
 

DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Partidos políticos e frentes parlamentares: 
projetos, desafios e conflitos na democracia. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, 

Lucília de Almeida Neves (org.). O Brasil Republicano (3): o tempo da experiência 
democrática – da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 131-132, com adaptações. 
 

Com base no fragmento do texto apresentado como referência 
inicial, em relação à experiência histórica brasileira entre 1945 
e 1964, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 Estimulada pelos fortes ventos liberais que se expandiam 
no pós-Segunda Guerra Mundial, a corrente contrária à 
ditadura varguista contemplava desde empresários a 
bacharéis e militares, sobretudo da Aeronáutica, tendo se 
concentrado, a partir da queda do Estado Novo, na União 
Democrática Nacional (UDN). 

2 O Partido Social Democrático (PSD), a mais poderosa 
força político-partidária do período, equilibrava-se 
ideologicamente entre o liberalismo udenista e o 
trabalhismo de inspiração getulista, mantendo uma 
posição de centro que impedia, nos períodos eleitorais, 
alianças ou coligações com ambas as correntes. 

3 Várias crises marcaram a trajetória brasileira entre 
1945 e 1964, algumas extremamente dramáticas e de 
consequências marcantes para o País, entre as quais o 
suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, a controversa 
eleição de Juscelino Kubitschek, em 1955, e a renúncia 
de Jânio Quadros, em 1961. 

4 Lançada por Jânio Quadros, tendo à frente o chanceler 
San Tiago Dantas, e ampliada no governo João 
Goulart, especialmente sob a liderança de Afonso 
Arinos, a Política Externa Independente rompeu com a 
tradição brasileira de aproximação com Washington e 
aproximou o País do bloco socialista, à época liderado 
pela República Popular da China. 

 
Espaço livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

História Mundial 
Itens de 55 a 65 

 
QUESTÃO 55 

 

 

 
Nas condições da época, a insurreição consistiu, em 

grande parte, em uma redistribuição das linguagens, não 
sendo apenas um caso no qual foi necessário recorrer às 
armas. Presos como se estivessem sob o fogo de Paráclito, a 
diversos níveis, os colonizados davam por si a falar várias 
línguas, em vez de uma única. 

 
MBEMBE, Achille. Sair da Grande Noite: ensaio sobre a África 

descolonizada. Luanda: Edições Mulemba, 2014, p. 19-20, com adaptações. 
 
Considerando o texto apresentado, a respeito da produção 
intelectual africana anticolonialista, julgue (C ou E) os itens  
a seguir. 
 
1 Antes mesmo da conquista da independência da maioria 

dos países africanos, o ganense Kwame Nkrumah, já 
defendia a ideia de que se encontrassem soluções 
africanas para o continente e que esse objetivo somente 
seria alcançado por meio da união dos países africanos. 

2 Apesar da importante produção intelectual que antecedeu 
os movimentos de independência africana, os principais 
pensadores políticos do continente foram alijados dos 
movimentos anticoloniais e não puderam participar dos 
primeiros governos constituídos nos próprios países. 

3 Para Agostinho Neto, Portugal era apenas o elo mais 
fraco de uma cadeia mais ampla de dominação dos 
povos, fundamentada nas estruturas de poder dos 
principais centros capitalistas europeus. 

4 Apesar de não ser africano, Frantz Fanon exerceu 
grande influência sobre os pensadores do continente, 
sobretudo no que toca à análise das consequências 
psicológicas da colonização. 

 
QUESTÃO 56 

 

 

 

Nas décadas de 1950 e de 1960, registraram-se sucessivos anos 
de prosperidade material e crescimento econômico. Acerca 
desse período, conhecido como a Era de Ouro do pós-Segunda 
Guerra Mundial, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 A expansão econômica experimentada no mundo 

capitalista, na década de 1950, não encontrou paralelo 
no mundo socialista, onde os indicadores de produção 
continuaram bem abaixo da média mundial até pelo 
menos a década de 1970. 

2 O crescimento econômico das décadas de 1950 e de 
1960, registrado no mundo capitalista, deveu-se à 
eliminação do papel do Estado e à desregulamentação 
do mercado de trabalho. Como os índices de produção 
e crescimento eram altos, também cresceram os 
salários que tornaram possível o consumo em massa. 

3 A politização da questão ambiental, por meio da 
fundação e do fortalecimento de partidos “verdes” na 
Europa, é contemporânea da primeira crise do 
petróleo, decorrente da elevação em cerca de 400% 
dos preços dessa commodity. 

4 O capitalismo do pós-guerra nos países 
industrializados pode ser entendido como um 
amálgama do liberalismo econômico com democracia 
social, enriquecido pelo empréstimo de experiências de 
planejamento econômico do mundo socialista. 
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QUESTÃO 57 
 

 

 

No que concerne ao pensamento econômico francês no 
século 18, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 Os fisiocratas franceses, conhecidos como Les 
Economistes, defendiam que a lei econômica maior, 
em qualquer governo, deveria ser resumida no lema 
“laissez faire, laissez passer”, que sintetizava sua 
compreensão fundamental de que o comércio, como 
fonte de toda a riqueza, deveria ser livre da 
intervenção governamental. 

2 Ao assumir o posto de controlador-geral das finanças na 
França, em 1774, o economista Anne Robert Jacques 
Turgot procurou reduzir o descontrole do gasto público, 
inclusive por meio da redução do número de sinecuras e da 
concessão de novas pensões estatais. Contudo, foi sua 
política liberalizante do comércio que causou maior 
resistência dos demais ministros e de especuladores do 
mercado. Essas críticas, associadas às péssimas colheitas 
de 1775, minaram a confiança de Luís XVI e acabariam 
por inviabilizar a continuidade de Turgot à frente da 
economia francesa. 

3 De acordo com os teóricos da fisiocracia, os Estados 
deveriam paulatinamente ser extintos, já que não passam 
de entrave desnecessário ao livre comércio de bens. 

4 O modelo proposto por François Quesnay, no 
respectivo Tableau Economique, ilustrava como 
interagiam, por meio das trocas comerciais – ou seja, 
operações de compra e venda –, as classes proprietária 
(donos de terras), produtiva (trabalhadores da 
agricultura) e estéril (de artesãos e mercadores). 

 

QUESTÃO 58 
 

 

 

Ouvimos dizer que, no vosso próprio país, o ópio é 
proibido com o máximo rigor e severidade: esta é uma forte 
prova de que sabeis muito bem como ele é danoso para a 
humanidade. Como não permitis que ele fira vosso próprio 
país, não deveríeis transferir droga tão prejudicial a outro 
país, e menos ainda para o Império do Meio. Dos produtos 
que a China exporta a vossos países, não há um que não seja 
benéfico para a humanidade. Isso sem mencionar nosso chá e 
ruibarbo, coisas sem as quais vossos países estrangeiros não 
poderiam passar um dia. Se nós, do Império Central, vos 
limitássemos do que é benéfico e vos privássemos de vossos 
desejos, como poderíeis vós, estrangeiros, existir? 

 

LIN ZEXU. Carta de junho de 1839, Cantão, para sua Majestade a Rainha 
Vitória da Grã-Bretanha e da Irlanda, Londres. 2 f. Sobre comércio de ópio 

na China, traduzido, com adaptações 
 

No que se refere aos conflitos conhecidos como as Guerras do 
Ópio (1839-1842 e 1856-1860), julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 As Guerras do Ópio foram produto direto da 
competição entre as potências coloniais europeias e os 
Estados Unidos que disputavam entre si concessões do 
governo de Pequim.  

2 A incontestável vitória britânica na primeira Guerra do 
Ópio foi facilitada pelo controle inglês sobre o porto 
de Hong Kong. 

3 Apenas com a derrota na segunda Guerra do Ópio, a China 
viu-se obrigada a permitir a instalação de representações 
estrangeiras residentes na respectiva capital imperial. 

4 No período entre as hostilidades, britânicos e franceses 
auxiliaram a dinastia Qing a derrotar um movimento 
rebelde chinês messiânico de inspiração cristã, conhecido 
como Reino Celestial Taiping, sediado em Nanquim. 

QUESTÃO 59 
 

 

 

Acerca do conjunto de ideias que contribuíram para a formação 
do chamado Concerto Europeu, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 O período de paz desfrutado pela Europa continental 
após as guerras napoleônicas pode ser atribuído à 
criação de uma ordem continental fundamentada em 
um cálculo realista de equilíbrio de poder, a despeito 
dos sistemas políticos e de valores dos estados 
europeus que o conceberam. 

2 O projeto de paz proposto pelo Czar Alexandre I, anos 
antes do término das guerras napoleônicas, partia da 
adoção generalizada de governos constitucionais com 
base em instituições liberais. 

3 Na primeira década do século 19, a Grã-Bretanha do 
primeiro-ministro William Pitt definiu, como seu 
principal objetivo de política internacional para a 
Europa do pós-guerra, a realização de intervenções 
militares no continente sempre que necessário, de 
forma a evitar novos movimentos revolucionários. 

4 Entre os artigos para a paz perpétua entre os estados, 
propostos por Immanuel Kant, que mais influenciaram 
as potências europeias reunidas em Viena em 1814, 
destacam-se a meta de reduzir e eliminar 
gradativamente os exércitos permanentes e o princípio 
de que nenhum Estado deve imiscuir-se pela força na 
constituição e no governo de outro Estado. 

 

QUESTÃO 60 
 

 

 

Os Estados Unidos da América (EUA) foram 
forjados no crisol do Iluminismo. Nenhuma outra nação foi 
tão marcada por sua influência. Nossos ideais de liberdade e 
igualdade, o soar das “verdades evidentes” da Declaração de 
Independência e os tons mesurados da Constituição e do 
Federalista, todos ecoam a linguagem do Iluminismo e 
expressam suas mais profundas convicções a respeito da vida 
política e dos direitos naturais da humanidade. 
 

STALOFF, Darren. Hamilton, Adams, Jefferson: the politics of 
Enlightenment and the American Founding. Nova York:  

Hill and Wang, 2005, p. 3, traduzido, com adaptações. 
 

No que se refere ao tema precedente e a seu contexto 
histórico, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 Apesar dos princípios consagrados na Declaração de 
Independência e na Constituição dos Estados Unidos, 
apenas a partir de 1801, com a eleição de Thomas 
Jefferson, ganham corpo as questões relativas à maior 
democratização da política americana e à busca de 
princípios igualitários, como a expansão do direito ao voto 
no sentido do sufrágio universal de homens brancos. 

2 O primeiro secretário do Tesouro americano, 
Alexander Hamilton, refutou princípios liberais e 
fisiocratas de sua era e defendeu a participação estatal 
na economia com o objetivo de proteger a indústria 
nascente e garantir receitas governamentais. 

3 Os princípios jeffersonianos relativos ao agrarismo, à 
democracia participativa e ao ativismo revolucionário 
foram elementos constitutivos do partido republicano-
democrático que governou os EUA nas primeiras três 
décadas do século 19. 

4 A presidência de John Adams foi marcada por um período 
de estabilidade política derivada de um amplo pacto entre 
federalistas e republicanos-democráticos após a decisão de 
George Washington de não concorrer às eleições de 1796. 
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QUESTÃO 61 
 

 

 
Propor uma filiação, ou parentesco, entre a revolução 

hispânica e a revolução francesa é inevitável. A revolução 
francesa não apenas abalou o equilíbrio político europeu, 
mas foi também um fenômeno social, político e cultural tão 
novo, que dominou – como modelo ou como objeto de 
rechaço – todo o debate político daquela época. 
 

GUERRA,François-Xavier. Modernidad e independencias: ensayos sobre las 
revoluciones hispánicas. Madrid: Encuentro, 2009, p. 30, com adaptações. 

 
Acerca das revoluções mencionadas no texto, julgue (C ou E) 
os itens a seguir. 
 
1 Na sequência dos eventos de 1789, intelectuais 

franceses procuraram difundir os próprios ideários pela 
Europa, estimulando a convocação de Cortes 
revolucionárias. Embora a recepção inicial dessas 
propostas tenha sido positiva em regiões como a 
Espanha, ela também foi encarada com hostilidade por 
diversos setores, sobretudo após a execução de Luís 
XVI e o início da perseguição religiosa. 

2 As Juntas formadas em diversas regiões da América 
espanhola, no contexto revolucionário, foram 
instituídas pelos cabildos municipais. Reunindo 
representantes das elites locais, aderiram, na forma de 
um juramento de fidelidade, a Fernando VII. De modo 
geral, fundamentaram a respectiva resistência ao jugo 
napoleônico segundo referenciais inscritos na tradição 
da monarquia católica espanhola. 

3 O caráter tradicional das sociedades espanhola e 
hispanoamericana levou a que a circulação de notícias 
a respeito dos acontecimentos revolucionários do fim 
do século 18 e início do século 19 fosse quase nula. 

4 No âmbito dos direitos individuais e de propriedade, a 
Constituição de Cádiz incorporava elementos das 
constituições francesas de 1791, 1793 e 1795. 

 
QUESTÃO 62 

 

 

 
No que se refere ao contexto da Revolução Mexicana, julgue 
(C ou E) os itens a seguir. 
 
1 Apesar do significativo crescimento da economia 

mexicana durante o Porfiriato, os índices de pobreza 
permaneciam muito elevados, fator que está na origem 
de uma série de manifestações de insatisfação social. 

2 A Lei Lerdo desempenhou relevante papel na escalada 
das tensões políticas no México a partir de meados do 
século 19. No estado porfirista, contudo, as políticas de 
ampliação legal da propriedade privada atenuaram o 
empobrecimento da população do campo. 

3 O líder camponês Emiliano Zapata apoiou 
significativamente a Revolução Mexicana 
comandando o Exército Libertador do Sul. A sua 
participação nas lutas revolucionárias encerrou-se 
com a chegada de Francisco Madero à presidência do 
país e com a concretização das reformas relativas à 
propriedade das terras. 

4 Uma das principais consequências da Revolução 
Mexicana foi a promulgação da Constituição de 1917. 
É correto caracterizá-la como anticlerical, nacionalista 
e atenta aos direitos dos trabalhadores. 

 
 

QUESTÃO 63 
 

 

 
Na segunda metade do século 19, iniciou-se a ocupação da 
chamada “última fronteira”, com corridas do ouro 
responsáveis pelo estabelecimento de uma série de novas 
cidades e pela consequente expansão do território dos 
Estados Unidos da América (EUA). 
 
Com relação ao processo citado, julgue (C ou E) os itens  
a seguir. 
 
1 As incursões no continente ao longo do século 19 

lançaram as bases da Doutrina Monroe, deflagrada no 
início do século 20 com o objetivo de orientar as 
relações dos EUA com a América Latina. 

2 Ocupações do Grande Deserto suscitadas pela febre do 
ouro ampliaram os conflitos entre garimpeiros e 
populações ameríndias, que então viviam sobretudo da 
caça aos búfalos. As disputas levaram a diversos 
massacres, que continuaram a ocorrer até o fim do 
século 19, quando a instituição de reservas pacificou 
definitivamente as relações entre as partes em conflito. 

3 A expansão territorial foi beneficiada pela 
implementação de uma série de estradas de ferro, que 
garantiram a circulação de indivíduos e bens nos 
vastos espaços que separavam os centros urbanos. 

4 A expansão para o Oeste encerrou-se por volta de 
1890, quando os últimos pioneiros participaram da 
construção de novas cidades para fugir da pobreza 
urbana dos respectivos territórios de origem. 

 
QUESTÃO 64 

 

 

 

A respeito do panorama das artes no século 20, julgue  
(C ou E) os itens a seguir. 
 
1 Uma das características marcantes foi o uso de objetos do 

cotidiano, que passaram a ser investidos de interesse 
artístico. Nesse contexto, Marcel Duchamp despontou 
como um dos principais defensores de um critério de 
beleza alinhado aos interesses do mercado econômico. 

2 Artistas como Paul Klee e Wassily Kandinsky foram 
relevantes no processo de consolidação da figura do 
artista contemporâneo. Entre os elementos mais 
importantes do movimento conceitual em que se 
inseriam, é correto destacar a soberania do ato criador 
como expressão da interioridade do indivíduo, a 
originalidade das obras de arte como traço distintivo 
dessa interioridade e a recusa de um diálogo imediato 
entre os artistas e os respectivos públicos. 

3 A atribuição de beleza às máquinas é um fenômeno 
relativamente recente. No século 20, assistiu-se à 
emergência de uma estética industrial, no interior da qual 
as funcionalidades técnicas previstas no design 
associaram-se à estetização das formas, de modo a 
suscitar admiração e interesse público. 

4 Um elemento significativo no cenário das artes do início 
do século 20, sobretudo na França, foi a imprensa 
cultural. As revistas ilustradas frequentemente difundiam 
rótulos estilísticos como o “cubismo”. 
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QUESTÃO 65 
 

 

 
Em julho de 1945, aos oito anos de idade, 

embarquei em um bombardeiro inglês e voamos para a 
minha Tchecoslováquia natal. Enquanto eu me encontrava 
em trânsito entre Londres e Praga, Stálin conversava 
cordialmente em Potsdam com Truman e Churchill. Em 
público, ainda estávamos todos do mesmo lado. A portas 
fechadas, contudo, um confronto épico tivera início. 
 

ALBRIGHT, Madeleine. Fascismo: um alerta. São Paulo: 
 Planeta, 2018, p. 90-91, com adaptações. 

 

Com base no fragmento do texto apresentado como 
referência inicial e considerando acontecimentos marcantes 
da história contemporânea, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 

1 Última conferência entre os três grandes líderes aliados 
na Segunda Guerra, Potsdam debateu o futuro da 
Alemanha derrotada: divisão do país entre os 
vencedores, completa desnazificação e criação de 
tribunal para julgar criminosos de guerra. 

2 O último período do texto anuncia o cenário 
internacional do pós-Segunda Guerra: as relações 
internacionais regidas por uma realidade bipolar na 
qual Washington e Moscou emergiam como centros do 
poder mundial, à frente de sistemas que se pretendiam 
antagônicos, o capitalista e o socialista. 

3 Entre os diversos conflitos que explodiram em várias 
regiões, ao longo da Guerra Fria, merecem destaque, 
pelas próprias repercussões, a Guerra da Coreia, 
consolidando a divisão da península em dois Estados, e 
a Guerra do Vietnã, na qual os Estados Unidos da 
América se envolveram diretamente por muitos anos e 
da qual resultou a reunificação do país asiático, sob a 
liderança do norte comunista. 

4 A construção dos Estados nacionais, no século 19, 
teve, no processo de unidade alemã e italiana, duas 
expressões significativas do papel do nacionalismo 
naquele contexto da história europeia. A partir das 
décadas finais desse século, o radicalismo alimentou 
sonhos expansionistas que contribuíram para a eclosão 
de duas guerras mundiais no século 20. 
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Itens de 66 a 73 

 
QUESTÃO 66 

 

 

 
Com relação aos modelos de crescimento econômico do  
pós-guerra, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 No modelo de Harrod-Domar, o produto de uma 

economia é função do estoque de capital, e a taxa de 
crescimento de longo prazo é determinada pela 
produtividade total dos fatores. 

2 Aumentos da taxa de poupança, no modelo de Solow, 
resultam em uma aceleração apenas temporária do 
crescimento de uma economia, uma vez que a função 
de produção apresenta retornos decrescentes de escala 
no capital. 

3 De acordo com o modelo de Solow, quando a economia 
se encontra em crescimento balanceado, o estoque de 
capital e o produto crescem à mesma taxa, o que implica 
que a relação capital-produto permanece constante. 

4 Uma característica definidora dos modelos de 
crescimento endógeno mais recentes é a incorporação 
da inovação tecnológica como variável interna, 
decorrente das decisões dos agentes econômicos. 

 
QUESTÃO 67 

 

 

 
Acerca dos instrumentos de política comercial, julgue  
(C ou E) os itens a seguir. 
 
1 Para o bem-estar dos consumidores, os efeitos 

negativos da imposição de uma tarifa ad valorem sobre 
as importações podem ser compensados por ganhos 
nos termos de troca, quando a demanda do país que 
impõe a tarifa é capaz de influenciar os preços 
mundiais de um produto. 

2 A concessão de um subsídio às exportações de um 
produto resulta em ganhos para os exportadores e em 
perdas para o governo em razão dos custos do 
subsídio, sem efeitos negativos para o bem-estar dos 
consumidores do país exportador. 

3 Do ponto de vista do governo, os efeitos da imposição 
de uma tarifa ou de uma cota de importação são 
equivalentes, uma vez que o resultado final de ambos 
os instrumentos de política comercial é a elevação dos 
preços internos do bem importado. 

4 A imposição de tarifas à exportação é adotada, em 
certos casos, como mecanismo de estabilização dos 
preços internos e contenção de pressões inflacionárias, 
mas, em longo prazo, pode resultar em desestímulo à 
produção e consequente redução da oferta. 
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QUESTÃO 68 
 

 

 
No que concerne a regimes de câmbio e a determinantes da 
política cambial, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 Ao alienar reservas em moeda estrangeira, o Banco 

Central reduz a oferta de moeda doméstica disponível. 
Na ausência de operações de esterilização 
compensatórias, essa transação poderia ter como 
resultado a depreciação da moeda doméstica. 

2 Em um regime de câmbio fixo, a taxa de câmbio 
definida pelo Banco Central será a taxa de equilíbrio 
quando se verificar a condição da paridade dos juros, 
ou seja, quando a taxa de juros doméstica for igual à 
taxa de juros estrangeira. 

3 O aumento temporário da oferta de moeda, em regime 
de câmbio flutuante, resulta em queda da taxa 
doméstica de juros e depreciação da moeda doméstica. 
Em curto prazo, haverá redução da demanda agregada 
e do produto da economia, em razão da queda dos 
preços relativos dos bens produzidos localmente. 

4 Em uma economia aberta com livre movimentação de 
capitais, sob uma taxa de câmbio fixa, os instrumentos 
de política monetária do Banco Central não são 
eficazes para aumentar a oferta de moeda ou o produto 
da economia, mas podem afetar o nível das respectivas 
reservas internacionais. 

 
QUESTÃO 69 

 

 

 
No estudo das preferências dos consumidores, um dos 
pressupostos mais usados pode ser resumido em “quanto 
mais de um bem, melhor”. Todavia, nem sempre é assim. 
Ainda que isso facilite a criação de modelos para o estudo da 
teoria do consumidor e de curvas de demanda, há coisas que 
“enjoam”. Isso pode chegar ao ponto em que não apenas a 
satisfação adicional fique menor, mas que ela fique negativa 
com a aquisição da unidade adicional do bem. 
 
Considerando essa informação e a teoria econômica 
subjacente, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 O pressuposto de que “quanto mais de um bem, melhor” 

é tratado no axioma da monotonicidade das preferências. 
2 A satisfação adicional a cada unidade adicional 

adquirida do bem é reflexo da lei da utilidade 
marginal decrescente. 

3 A quantidade máxima que pode ser adquirida de um 
bem sem reduzir a utilidade total do consumidor, 
quando existe, marca um ponto de saciedade. 

4 Bens que apresentam nível de quantidade a partir do 
qual a satisfação adicional é negativa têm curva de 
demanda crescente a partir dessa quantidade. 

 
QUESTÃO 70 

 

 

 
No que se refere a endividamento, superavit e deficit público e a 
sua relação com a política fiscal, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 As necessidades de financiamento do setor público 

(NFSP) correspondem ao deficit público nominal 
apurado ano a ano. 

2 O deficit público nominal é igual à variação da dívida 
líquida do setor público apurada no ano. 

3 As estatísticas fiscais calculadas pelo critério “acima 
da linha” correspondem às medidas de receitas e 
despesas relacionadas. 

4 Uma política fiscal expansionista tende a reduzir as NFSP. 
 
QUESTÃO 71 

 

 

 
Considerando o uso da política cambial em diferentes 
momentos da história econômica recente, julgue (C ou E) os 
itens a seguir. 
 
1 A existência de uma inflação não desprezível aliada a 

uma taxa de câmbio fixa levou a um processo de 
supervalorização real do cruzeiro nos anos que se 
seguiram à Segunda Guerra Mundial, levando a 
desequilíbrios de balanço de pagamentos. Esses 
desequilíbrios tiveram que ser contornados por meio 
de controles cambiais. 

2 A adoção de uma política de minidesvalorizações 
cambiais, durante o período conhecido como “milagre 
econômico”, buscou evitar que uma valorização real 
da moeda, provocada pela inflação do período, tivesse 
efeitos negativos sobre a balança comercial. 

3 Apesar de uma taxa de câmbio favorável às 
exportações no início de 1986, a decisão de mantê-la 
fixa por muito tempo deixou-a supervalorizada em 
termos reais, causando uma situação difícil do ponto 
de vista externo. 

4 A abertura comercial iniciada alguns anos antes do 
Plano Real afetou a eficácia do uso da taxa de câmbio 
como instrumento de controle inflacionário. 
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QUESTÃO 72 
 

 

 
A intervenção do Estado na economia é uma característica do 
processo de desenvolvimento brasileiro. A respeito dessa 
atuação, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 Durante o período conhecido como “milagre 

econômico”, a realização de investimentos públicos foi 
conciliada com uma redução no deficit primário, pois 
foi efetivado com forte participação de empresas 
estatais e, nessa época, a contabilização desse deficit 
não incluía o resultado dessas empresas. 

2 O combate à inflação no período conhecido como 
“milagre econômico” manteve a ênfase em uma inflação 
de demanda já existente no Programa de Ação Econômica 
do Governo (PAEG), apesar de buscar conciliar o 
incentivo à retomada do crescimento econômico. Dessa 
forma, foram adotados controles de preços regulados pela 
Comissão Nacional de Estabilização de Preços (CONEP) 
e pela Comissão Interministerial de Preços (CIP) que 
tabelavam preços públicos. 

3 Durante o primeiro mandato do governo Fernando 
Henrique Cardoso, o Brasil sofreu diversos ataques 
especulativos associados a crises em países emergentes 
e à própria situação fiscal delicada. A política 
escolhida para lidar com esses ataques foi o aumento 
da taxa de juros, com reflexos positivos sobre a 
situação fiscal, causando um círculo fiscal virtuoso. 

4 A Secretaria Especial para o Controle de Empresas Estatais 
(SEST), criada no governo Fernando Henrique Cardoso, 
buscou um controle centralizado sobre as empresas estatais 
e permitiu que se utilizassem essas empresas, de forma 
sistemática, para controle inflacionário no Plano Real e na 
captação de recursos externos, em um momento de maior 
abertura econômica. 

 
QUESTÃO 73 

 

 

 
O Brasil passou por diversos momentos de expansão fiscal 
em sua trajetória. Acerca desses momentos e de suas 
consequências, julgue (C ou E) os itens a seguir. 
 
1 A Lei Bancária, de janeiro de 1890, autorizou emissões 

inconversíveis que aumentaram muito a quantidade de 
papel-moeda em circulação e eram lastreadas em 
títulos da dívida pública, em clara inspiração no 
sistema de bancos nacionais norte-americano. 

2 As emissões previstas na reforma bancária de 1890 
seriam feitas na proporção 1:1 do lastro constituído, 
desvinculadas da paridade de 1846 e sinalizando sua 
relação com as finanças públicas. 

3 A melhora no resultado fiscal durante o período conhecido 
como “milagre econômico” possibilitou que a expansão 
monetária ocorrida no período se efetivasse sob a forma de 
um aumento do crédito concentrado no setor privado. 

4 As taxas de inflação elevadas, verificadas na segunda 
metade do século 20, permitiram que o sistema 
bancário brasileiro atuasse com taxas de juros reais 
negativas, além de permitir uma melhor situação de 
liquidez e solvência. O final do período inflacionário 
dificultou a situação de diversos bancos, apesar do 
aumento da demanda por crédito, provocada pela 
estabilidade monetária. 
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