
SIMULADO ENADE 2022 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Formação Geral

1.  Em relação aos direitos humanos, é correto afirmar:
I - São aqueles protegidos pela ordem internacional.
II - O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil refere-se à dignidade da pessoa
humana.
III - A tortura é prática proibida sob a égide dos direitos humanos

a) Estão corretas as alternativas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as alternativas I e II;
c) Estão corretas apenas as alternativas II e III;
d) Estão corretas apenas as alternativas I e III;
e) Todas as alternativas estão erradas.
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2. Durante o mês de junho de 2012 o Brasil sediou um dos principais eventos na agenda dos
organismos de governança global sobre o desenvolvimento sustentável, a Rio+20. Os números
relativos ao evento permitem dimensioná-lo. Mais de uma centena de chefes de Estado
estiveram presentes e, juntos, assinaram acordos e compromissos de defesa ambiental do
planeta que implicarão um gasto de 513 bilhões de dólares nos próximos anos (Rio+20 em
números, 2012). Duas décadas após a realização da Eco-92, a conferência de 2012 estava
dirigida, sobretudo, à renovação de compromissos políticos com o desenvolvimento sustentável
a partir da chamada economia verde.

“Fonte: STEIL, Carlos Alberto; TONIOL, Rodrigo. Além dos humanos: reflexões sobre o
processo de incorporação dos direitos ambientais como direitos humanos nas conferências das
Nações Unidas. Horizontes antropológicos, v. 19, n. 40, p. 283-309, 2013.”

Marque a alternativa correta:

a) Questões ecológicas, de um modo amplo, têm sido tematizadas como tópico incontornável na
elaboração de políticas com capacidades variadas de abrangência ao menos desde a década
de 1980.
b) Existe a adesão de países como Estados Unidos e China em todos os acordos internacionais
ambientais
c) Do grupo dos oito países que compõem o G8 todos os chefes de Estados estevam presente
no evento.
d) Hillary Clinton versou sobre o papel dos EUA nos acordos que estavam sendo firmados, bem
como articulou questões ecológicas com outras relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres.
e) O Vaticano assistiu com bons olhos o discurso de Hillary Clinton, porquanto a ideia dela
reforça a ideia da Igreja Católica em relação aos temas de direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres.
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3. Enquanto o registro da primeira geração de direitos políticos, civis e cívicos se consolida
balizando o poder de ação do Estado, toma corpo a segunda geração dos direitos sociais,
econômicos e culturais, impondo uma ação positiva ao Estado, e uma terceira geração de
direitos, desta vez coletivos, emerge: direito à infância, direito ao meio ambiente, direito à
cidadania, direito ao desenvolvimento dos povos, enfim reconhecidos na Conferência de Viena,
em 1993.

Conforme o texto e em seus conhecimentos pretéritos:

a) Para que os direitos políticos e cívicos possam existir o Estado deve ser máximo, ou seja,
aplicando políticas públicas em todos os setores que envolvam a efetivação destes direitos.
b) Para os direitos de segunda geração o Estado deve se eximir da prestação repassando a
responsabilidade para o terceiro setor: à sociedade civil
c) Os direitos coletivos estão relacionados a unicidade do Estado bem como a visão da cultura
absoluta
d) O direito aos desenvolvimentos dos povos significa que nações com maior poder econômico
possa assumir o poder e a responsabilidade de desenvolver países menores.
e) Esse debate em Viena serviu de influência para os direitos que temos atualmente.
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4. Aos 38 anos, Maria da Penha Maia Fernandes era vítima, pela segunda vez, de tentativa de
homicídio. Essa violência se cobriu, todavia, de ao menos duas peculiaridades: o agente do
crime, que deixou Maria da Penha irreversivelmente paraplégica, não era um desconhecido,
mas seu próprio marido, e as marcas físicas e psicológicas derivadas da violência foram
agravadas por um segundo fator, a impunidade. Passaram-se dezenove anos da instauração do
processo penal, sem que houvesse qualquer decisão definitiva dos tribunais brasileiros.

Fonte: PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela. A violência doméstica contra a mulher e a proteção
dos direitos humanos. Direitos humanos no cotidiano jurídico, 2004.

Avalie as assertivas abaixo de acordo com seu conhecimento pretérito:

I - Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a lei Maria da Penha protege também as
mulheres transexuais.
II – Ainda que exista a lei protetiva contra a violência doméstica, ela é irrelevante visto que, no
Brasil, já superamos esse tipo de violência.
III – Os direitos humanos não se relacionam com os direitos das mulheres.

a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Apenas a assertiva I está correta.



Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Formação Geral

5. A inclusão do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) na constituição brasileira é
uma conquista recente da população por meio da mobilização de grupos da sociedade civil
organizada, com a Emenda Constitucional nº 64 de 2010. No entanto, antes deste marco
histórico, esse direito estava presente no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
que visa oferecer uma alimentação adequada e saudável aos estudantes durante o período em
que estão na escola. Em 2017, estava previsto o atendimento de 41 milhões de estudantes em
todo país pelo PNAE, incluindo creches, pré-escolas, escolas indígenas e quilombolas, ensino
fundamental e médio, e educação de jovens e adultos. O orçamento foi de R$ 4,15 bilhões a
serem repassados pelo governo federal aos estados e municípios (BRASIL, 2018).
GREENWOOD, Rebecca Louise; FONSECA, Alexandre Brasil. Alimentação na escola:
significados e possibilidades do comer e da comida para a promoção dos direitos humanos.
Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos, v. 6, n. 1, p. 103-127, 2018.

Com base no texto acima e em seus conhecimentos pretéritos marque a alternativa correta

I - O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas de ter
acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras,
a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes,
correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna
e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva.

II - A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis

III – Todos devem ter direito à alimentação ainda que em desrespeito a sua cultura.

a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Todas as assertivas estão erradas.
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6. Artigo 4 Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de
escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Fonte: Declaração Universal dos direitos humanos; disponível em:
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 08/04/2022

Julgue as assertivas abaixo:
I – Somente existiu escravidão nas Américas e no período das grandes Navegações.
II – No mundo atual não existe mais escravidão.
III – Ainda que a escravatura tenha sido abolida, no Brasil, em 1888, seus efeitos perduram até
os dias atuais.

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.


a) Estão corretas as assertivas I, II e III;
b) Estão corretas apenas as assertivas I e II;
c) Estão corretas apenas as assertivas II e III;
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III;
e) Apenas a assertiva III está correta.
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7. O homem natural é tudo para si mesmo; é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se
relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade
fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o
corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem,
retirar–lhe sua existência absoluta para dar–lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade
comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da
unidade, e só seja percebido no todo.
ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

O ponto de vista de Rousseau em relação ao homem no estado de natureza expresso no texto,
diz que

a) O homem natural só existe quando parte de uma unidade.
b) O homem natural era detentor de uma existência absoluta.
c) O homem natural é o inteiro absoluto no corpo social.
d) As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político.
e) O homem natural corrompe a sociedade.
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8. “... Por outras palavras, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. […] Não
encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim,
não temos, nem atrás de nós nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações
ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está
condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma
vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o que fizer. ”
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 09
“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem como
circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e
transmitidas pelo passado”.
MARX, Karl; O 18 Brumário de Luís Bonaparte, p. 329
Sabe-se que Sartre e Marx divergem no que tange o conceito de liberdade. A partir dos excertos
acima e de seus conhecimentos sobre o tema nota-se que:

a) Sartre defende que há determinismo, Marx defende que o homem é livre independente das
circunstâncias.
b) Sartre defende que há determinismo e Marx estabelece um meio termo entre o determinismo
e a total liberdade do homem.
c) Quando Sartre afirma “o homem está condenado a ser livre”, diz o mesmo que Marx quando
defende que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem”.
d) Sartre diz que o homem é condenado a ser livre pelo fato de não poder escolher que não
quer escolher. Já Marx afirma que o homem tem suas possibilidades condicionadas pelo mundo
material em que vive.
e) A liberdade para Sartre não tem limites, já para Marx ela não existe.
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9. Há diversos acordos e tratados internacionais que abordam a questão do trabalho escravo,
como as convenções internacionais de 1926 e a de 1956, que proíbem a servidão por dívida. No
Brasil, somente em 1966 essas convenções entraram em vigor e foram incorporadas à
legislação nacional. A organização Internacional do Trabalho (OIT) trata do tema nas
convenções nº 29, de 1930, e nº 105, 1957. Há também a declaração de Princípios e Direitos
Fundamentais do Trabalho e seu Seguimento, de 1998. De acordo com o relatório da OIT de
2001, o trabalho forçado no mundo tem duas características em comum: o uso da coação e a
negação da liberdade. No Brasil, o trabalho escravo resulta da soma do trabalho degradante
com a privação de liberdade. Além de o trabalhador ficar atrelado a uma dívida, seus
documentos são retidos e, nas áreas rurais, ele normalmente fica em local geograficamente
isolado. Nota-se que o conceito de trabalho escravo é universal e todo o mundo sabe o que é
escravidão. (CAMARCO, O. Trabalho escravo na atualidade. Disponível em: . Acesso em: 26 jul.
2015 (adaptado)).

Considerando o tema abordado e o contexto em que se inserem os direitos humanos, avalie as
informações a seguir.

I. O trabalho escravo consiste em reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto.

II. De acordo com o texto supracitado, a condição análoga à de escravo é caracterizada pelo
trabalho em condições degradantes.

III. No Brasil, os tratados internacionais relativos aos direitos humanos, quando aprovados em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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10. Os direitos do homem nasceram, no discurso político moderno, como um pressuposto
necessário para a autonomia dos particulares em face do Estado demarcado por governos
absolutistas em uma Europa em fase de expansão capitalista. A ideologia liberal moderna,
incorporada nas Declarações e que lhes fornece sustentação político-ideológica, tem como
ponto de partida os direitos naturais do homem tal como estabelecidos na teoria do contrato
social, justificados pela natureza racional do homem, a serviço de um projeto liberal e burguês.



A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, anunciou o que seria o início
de uma nova era em que a assunção da promoção dos direitos humanos constituiria interesse
da comunidade internacional. Tal declaração, embora de vital importância, na medida em que
seu texto foi referenciado em algumas constituições, não é dotada de coercibilidade jurídica para
que todos os Estados a observem, o que levou à necessidade da elaboração de inúmeros
protocolos que reforçassem e dessem especialidade aos direitos presentes na Declaração,
visando ao seu reconhecimento e à aplicação pelos Estados.

Considerando o contexto em que foram elaborados diversos documentos internacionais
fundamentais aos direitos humanos, avalie as afirmações a seguir.

I. A natureza dos direitos humanos passou a ser uma hard law, com a ratificação do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, ambos de 1966, além dos protocolos facultativos do Pacto dos Direitos Civis
e Políticos, que constituem a Carta Internacional dos Direitos do Homem.

II. A declaração Universal dos Direitos Humanos possui eficácia jurídica vinculante, tanto por
revelar-se como uma interpretação autorizada pelo contido na Carta das Nações Unidas, quanto
por se constituir como direito consuetudinário internacional, como defende parte considerável da
doutrina, consubstanciando-se, ainda, a ideia de que, para ser titular de direitos, basta ser
nacional de qualquer Estado.
III. A respeito dos direitos civis, a Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que
ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório, afora em decorrência
de crime tipificado como hediondo pela legislação do país que adotar essa punição específica
para tal modalidade de crime, não podendo, todavia, a respectiva pena ultrapassar 30 anos de
reclusão.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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11. No dia 2 de abril de 2013, a Assembleia-Geral das Nações Unidas, reunindo 193
Estados-membros, aprovou resolução que abre o Tratado sobre o Comércio de Armas para
assinaturas, tendo sido o texto adotado com 154 votos a favor, inclusive o do Brasil, 23
abstenções e 3 votos contra, incluindo os do Irã, Coréia do Norte e Síria. Esse tratado visa a
proibir os Estados de transferir armas convencionais para países nos quais seriam usadas para
cometer ou facilitar genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra. Na ocasião, a
Representante Permanente do Brasil nas Nações Unidas realizou o seguinte pronunciamento:

"O Brasil votou a favor da resolução A/67/L.58 que solicita ao Secretário-geral a abertura do
texto do Tratado sobre o Comércio de Armas, em sua versão de 28 de março, para assinaturas.
[...] Participamos ativamente do processo de negociação do Tratado desde seus primeiros
momentos. Apoiamos a adoção de um instrumento internacional legalmente vinculante que
regulamente as transferências internacionais de armas convencionais, como forma de reduzir a
possibilidade de que essas armas sejam desviadas para o mercado ilícito, contribuindo para
conflitos internos e alimentando a violência armada. Reafirmamos nosso apoio ao texto final



discutido pela Conferência na semana passada, ainda que alguns aspectos, em nossa opinião,
pudessem ter contribuído para um Tratado ainda mais forte: a inclusão sem ambiguidades das
munições no escopo do Tratado; a proibição clara de transferências de armas para atores não
estatais não autorizados; e o requerimento de certificados de uso/usuário final para todas as
transferências de armas convencionais".

Texto extraído do site do Ministério das Relações Exteriores. Disponível em
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/explicacao-do-voto-brasileiro-na-
resolucao-que-aprovou-a-abertura-para-assinaturas-do-tratado-sobre-o-comercio-de-armas.
Acesso em 04.04.2013.

Tendo em vista o processo de internalização dos tratados no Brasil, é correto afirmar que:

a) ao Congresso Nacional, no momento da aprovação do tratado, compete apresentar emendas,
acréscimos ou modificações ao texto do tratado.
b) a aprovação do texto do tratado pelo Congresso Nacional vincula a promulgação do mesmo
instrumento por decreto presidencial.
c) somente o decreto legislativo torna público o texto do tratado, gerando direitos subjetivos de
imediato.
d) a ratificação do tratado produz apenas efeitos internos, equivalentes ao da sanção de lei pelo
Presidente da República.
e) o texto do tratado deve ser submetido à aprovação por maioria simples no Congresso
Nacional, tendo em vista não se tratar de matéria de direitos humanos a que se refere o artigo
5°, §3° da Constituição Federal.
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12. Em 22 de julho de 2010, a respeito de um pedido de parecer consultivo feito pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça concluiu que a
Declaração de Independência do Kosovo adotada em 17 de fevereiro de 2008 não tinha violado
o direito internacional. No entanto, a província autônoma de Kosovo ainda não tem o
reconhecimento da sua independência da Sérvia pela maioria dos Estados da comunidade
internacional. Tendo em vista a situação acima, analise as asserções a seguir e a relação
existente entre elas:

(I) A Corte Internacional de Justiça constatou a independência da província de Kosovo da
Sérvia, reconhecendo sua personalidade jurídica e adotando, portanto, a teoria constitutiva do
reconhecimento do Estado.

PORQUE

(II) A província de Kosovo reúne todos os elementos constitutivos de Estado: povo, território,
governo autônomo, finalidade e soberania internacional, o que torna o ato de reconhecimento
pelos demais Estados obrigatório, expresso e irretroativo.

a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.

http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/explicacao-do-voto-brasileiro-na-resolucao-que-aprovou-a-abertura-para-assinaturas-do-tratado-sobre-o-comercio-de-armas.
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/explicacao-do-voto-brasileiro-na-resolucao-que-aprovou-a-abertura-para-assinaturas-do-tratado-sobre-o-comercio-de-armas.
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/explicacao-do-voto-brasileiro-na-resolucao-que-aprovou-a-abertura-para-assinaturas-do-tratado-sobre-o-comercio-de-armas.
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13. [...] Para Estados como Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e Itália a principal vantagem da
entrada na zona monetária comum era a possibilidade de acesso a créditos baratos. Em razão
das condições favoráveis da taxa de juros intrazona e da ausência, na prática, de efetivo
mecanismo punitivo de altos déficits primários e/ou níveis de endividamento, houve entre
aqueles países propensão ao arrefecimento da disciplina fiscal. Afigurava-se-lhes mais
confortável o equilíbrio fiscal via empréstimos do que aumento da carga tributária. Exemplo mais
acabado de imprudências creditícias, com graves sequelas para o sistema bancário nacional, foi
o alto nível de endividamento (134% do PIB) do setor privado (sobretudo imobiliário) espanhol,
cujos preços triplicaram entre 1998 e 2008 (CÂMARA, Marcelo P. S. A política externa alemã na
República de Berlim: de Gerhard Schröder a Angela Merkel. Brasília: Fundação Alexandre de
Gusmão, 2013).

Partindo da citação, julgue as afirmações:

I - A Integração econômica regional europeia teve como consequência imediata a ascensão
econômica de alguns países. Esse crescimento econômico fez com que esses mesmos países
abrissem mão da disciplina fiscal. No curto prazo esse "abrir mão" ampliou a capacidade de
consumo, mas, ampliou também o endividamento pessoal e dos próprios Estados emergentes.

II - O Brexit teve como consequência imediata a desvalorização do Euro. Isso aconteceu porque
a Reino Unido, ao sair da União Europeia, teve que se ajustar economicamente, uma vez que
teria de deixar de usar o Euro como moeda corrente e voltar a usar a sua antiga moeda, a Libra
Esterlina.

III - A Grécia, ao ser incorporada a Zona do Euro, aproveitou a possibilidade de acessar
empréstimos mais baratos para refinanciar suas dívidas. Como contrapartida, o país teria que
fazer uma reforma administrativa e fiscal. Isso não foi feito e boa parte do valor emprestado foi
usado para ampliar a máquina pública grega, inclusive com aumento de salário do funcionalismo
público e aumento no valor das pensões pagas a estes.

a) Somente as afirmações I e II estão corretas.
b) Somente as afirmações I e III estão corretas.
c) Somente as afirmações II e III estão corretas.
d) Somente a afirmação I está correta.
e) Somente a afirmação II está correta.
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14. A política cambial da China, ao contrário da política do Brasil, não permite valorização das
moedas estrangeiras frente ao yuan, sem a autorização do governo. O Brasil, ao criticar a
política chinesa, alega que esse modelo contribui para a concorrência desleal no mercado
internacional, porque os chineses conseguem vender produtos mais baratos. No Brasil, a
política cambial, que define a variação do real frente ao dólar, por exemplo, determina a
valorização da moeda nacional de acordo com o movimento de oferta e procura da moeda
americana no mercado financeiro. Disponível em: http://noticias.r7.com/economia/noticias>.
Acesso em: 10 jun. 2012 (adaptado).

http://noticias.r7.com/economia/noticias%3E.


A partir da notícia acima, avalie as afirmações abaixo.

I. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) limitou a capacidade do
governo chinês de manipular a taxa de câmbio do yuan.

II. A política cambial chinesa produz impacto significativo na balança comercial brasileira, porque
gera aumento das importações de produtos chineses, principalmente os industrializados.

III. A taxa de câmbio flutuante é determinada pela oferta e demanda de moedas estrangeiras na
economia nacional, sendo caracterizada pela flutuação decorrente de variações de fatores
macroeconômicos.

É correto apenas o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) II e III, apenas.

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

15. Os preços do petróleo caíram em até 30% depois que a Arábia Saudita disparou os tiros
iniciais de uma guerra de preços, causando a maior queda diária de preços da commodity desde
a guerra do Golfo Pérsico, no começo da década de 1990. A ameaça de Riad de vender seu
petróleo cru com desconto e elevar a produção do país levou o preço do petróleo cru padrão
Brent, a referência internacional do setor, a cair para apenas US$ 31,02 por barril. O petróleo
padrão dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate, caiu para US$ 27,71 por barril. Mas por
que o maior exportador de petróleo do planeta decidiu agir de maneira tão agressiva, em um
momento em que a demanda já estava oscilando por conta da crise do coronavírus? E o que
isso significa para o setor do petróleo como um todo? (MINASPETRO. Disponível em:
encurtador.com.br/wBGH5).

Diante das perguntas presentes no texto é possível aventar como motivo para as ações
tomadas pela Arábia Saudita:

I - A Arábia Saudita tentou se consolidar como a maior exportadora de petróleo do mundo.

II - A Arábia Saudita tentou fazer a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a
Rússia diminuírem a produção de petróleo para manter o preço do produto em um momento de
instabilidade econômica nascida pós surto de coronavirus.

III - O país buscava ampliar suas receitas ampliando a produção para vender mais petróleo.

É correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, apenas.
e) II, apenas.



Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

16. A colonização do Brasil exigiu de Portugal a regulamentação da apropriação de suas
extensas terras. Foi com esse objetivo que a Coroa Portuguesa instaurou no Brasil o instituto do
sesmarialismo, ordenamento jurídico que permaneceu em vigor durante todo o período colonial,
sendo revogado somente no ano de 1822. Segundo a lei do sesmarialismo, as porções de terras
deveriam ser doadas gratuitamente, ou seja, sem nenhum tipo de taxa ou imposto, mas sob a
condição do sesmeiro tornar a gleba recebida produtiva dentro do prazo máximo de cinco anos,
caso contrário as autoridades coloniais deveriam, em nome da Coroa portuguesa, retomar a
terra doada sem nenhuma indenização. As Ordenações do Reino orientava também para não se
doar porções de terra além da capacidade produtiva do requerente. Entretanto, preocupada em
estimular o povoamento da colônia e evitar gastos com a administração colonial, na prática a
Coroa portuguesa manteve uma política de liberalidade em relação ao tamanho das glebas
doadas e ao cumprimento estrito das normas do sesmarialismo.

A partir do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. Na prática, a Lei do Sesmarialismo desagradou a elite colonial, pois democratizou o acesso a
terra, tornando-a acessível aos homens livres pobres da colônia, que passaram a também
receber imensas sesmarias com as mesmas facilidades que essa elite.

II. O resultado da não fiscalização e da não cobrança do cumprimento das normas do
sesmarialismo foi a proliferação da propriedade latifundiária pouco ou nada produtiva no
território colonial.

III. Tendo em vista o desinteresse da Coroa em fiscalizar e fazer valer a lei do sesmarialismo, as
autoridades coloniais desprezavam, na prática, as recomendações legais e faziam doações de
imensas sesmarias aos membros da classe dominante colonial.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) II e III, apenas.

Concurso: Enade 2015 Banca: INEP Prova: Prova 10 - Curso Relações Internacionais

17. As lições do colapso que envolveu a Europa em uma segunda grande guerra, há vinte anos
e dois meses do Tratado de Versailles, deverão ser cuidadosamente ponderadas. Nenhum
período da história recompensara melhor seu estudo, pelos artífices da paz do que os "vinte
anos de crise" que preencheram o intervalo entre as duas grandes guerras. CARR, E. H. Vinte
anos de crise. Brasilia: Ed. UnB, 2001 (adaptado).

A partir do exposto no texto, avalie as afirmações a seguir, considerando o contexto das
relações internacionais no período entre as duas Grandes Guerras (1918-1939).

I - A eliminação da diplomacia secreta em favor de acordos públicos, liberdade comercial e de
navegação em mares e estreitos e a criação de um sistema de segurança coletiva sob os
auspícios da Liga das Nações, são alguns dos "14 pontos de Wilson", delineados para tornar a
paz permanente.



II - Os "14 pontos de Wilson" foram projetados baseando-se em um conjunto de princípios gerais
que poderiam ser aplicados ad hoc, já que se norteavam pela ideia de que a natureza humana é
boa e maleável sem limites, permitindo, assim, que, por meio de negociações realizadas no
âmbito de uma diplomacia de praça pública, se conseguiria evitar a ocorrência da guerra e de
suas mazelas.

III - A critica a utopia wilsoniana marcou o primeiro debate nas relações internacionais entre os
realistas - que acreditavam na mudança da natureza humana e em sua tendência a cooperação
- e os idealistas, que ansiavam por transformar o mundo a partir de uma visão normativa do que
deveria ser a realidade.

IV - Como instituição internacional responsável pela paz e estabilidade mundial, a Liga das
Nações tinha como um dos seus princípios a autodeterminação dos povos, ou seja, a
independência dos povos e o reconhecimento do seu direito ao desenvolvimento autônomo.

É correto apenas o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e IV, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) II, III e IV, apenas.

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

18. "Se quisermos que o sistema internacional se baseie em algo mais do que a força ou o
poder, os Estados terão de regressar à instituição que criaram: as Nações Unidas". Sérgio Vieira
de Melo, diplomata brasileiro, alto funcionário das Nações Unidas, morto em 2005 no Iraque.

A frase citada indica uma perspectiva teórica pensada pelos americanos para basear a
formação da ONU e o reordenamento do sistema internacional pós Segunda Guerra Mundial.
Tal pensamento se diferenciava da perspectiva que criou a Liga das Nações por promover a
cooperação entre os Estados sem obrigá-los a cooperar a revelia de seus próprios interesses.
Sobre isso, considere:

I) Sem abdicar da guerra como uma ferramenta necessária em determinadas situações, a ONU
deveria promover a cooperação entre os Estados que venceram a Segunda Guerra Mundial e
punir os perdedores. Essa iniciativa tinha como objetivo mostrar aos países de tendência
militarista os riscos que corriam se seguissem os exemplos daqueles que provocaram os
conflitos das grandes guerras.

II) Diplomacia e multilateralismo deveriam ser valores incentivados entre os Estados por parte
da ONU. A guerra, entretanto, não pode ser vista como uma ferramenta a ser evitada em todos
os casos, já que o conflito armado é uma realidade nas relações internacionais.



III) A força e o poder são valores vistos pela ONU como prejudiciais à ordem e à cooperação
nas relações internacionais, por isso essa organização é terminantemente contra qualquer tipo
de guerra ou conflito armado. A ordem, segundo a ONU, deve ser sempre e em qualquer
situação determinada pelas relações diplomáticas entre os países membros da organização.

IV) Com o fracasso do idealismo que baseou a Liga das Nações, a ONU passa a incentivar a
construção de uma ordem internacional baseada na diplomacia e no multilateralismo. A visão
americana e o poder político deste país acabaram influenciando decididamente na formação de
uma organização que respeita os interesses dos Estados, assim como suas questões internas.

Sobre a formação da ONU, estão CORRETAS as afirmações:

a) II e IV, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) IV, apenas.

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

19. Segundo Ricardo Seitenfus "As atividades operacionais de natureza econômica e financeira
vinculam-se a objetivos preferenciais de certas organizações internacionais, tais como o BID, o
BIRD (também conhecido por Banco Mundial), a Sociedade Financeira Internacional (SFI) ou a
Associação Internacional para o Desenvolvimento. Mais recentemente, o Fundo Monetário
Internacional associou-se a estas ações operacionais" (SEITENFUS, Ricardo. Manual das
Organizações Internacionais Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012).

Sobre o Banco Mundial, assinale a alternativa correta.

a) Os Estados que recorrem aos recursos do Banco Mundial devem reembolsar os empréstimos
acrescidos da taxa de juros num prazo de no máximo 40 anos, com quatro a cinco anos de
carência.
b) Por ser o BIRD unicameral, deve ser dirigido por um órgão, que é denominado Conselho de
Administração, composto de vinte e cinco representantes, sendo considerado o braço executivo
do Banco Mundial.
c) O Banco Mundial não pode captar recursos financeiros no mercado de capitais e nas
disponibilidades oferecidas pelos países membros para colocar à disposição dos Estados
demandantes a juros preferenciais.
d) O BIRD apresenta um caráter univalente, pois utiliza técnicas de um banco comercial, que
possibilita o acesso a recursos financeiros aos países membros, cobrando juros e auferindo
lucros que permitem a sua sustentação.
e) A origem do Banco Mundial remonta aos Acordos de Bretton Woods, tendo sido criado, em
1944, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, possibilitando o acesso a recursos
financeiros aos países membros.



Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

20. "A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, defendeu ontem reformas na OEA e a
readmissão de Honduras na entidade. Em uma reunião no Peru, ela citou como exemplo
negativo das divisões internas a suspensão de Honduras por causa do golpe de Estado. Brasil e
outros governos latino-americanos se opõem à readmissão".

(JORNAL O GLOBO, 08/06/2010).

A nota publicada pelo jornal indica algumas contradições na ambição dos Estados Unidos em
relação à postura adotada pela Organização dos Estados Americanos. Sobre isso, considere as
seguintes afirmações:

I) Assim como Cuba foi afastada em 1962 por seu governo se distanciar das práticas
democráticas, Honduras foi suspensa após o golpe que derrubou a democracia neste país e o
distanciou das premissas políticas defendidas pela OEA.
II) Respeitando a soberania dos Estados e o direito de escolher seus próprios modelos políticos
independente de orientações democráticas, a OEA deverá aceitar o pedido do governo
americano e readmitir Honduras como membro pleno do organismo.
III) O afastamento de Cuba se deu a partir da pressão dos Estados Unidos em expulsar
qualquer país que não compartilhasse de práticas políticas democráticas; portanto, seguindo a
mesma lógica, Honduras não pode ser readmitida na OEA enquanto não gozar de um governo
plenamente democrático.
IV) A cláusula democrática da OEA - defendendo a democracia como único modelo legítimo -
impediria o retorno de Honduras ao organismos enquanto este país fosse governado por
golpistas.

Estão CORRETAS as afirmações:

a) I, III e IV, apenas.
b) II, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) I, apenas.
e) IV, apenas.

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

21. O debate sobre a globalização econômica não é facilmente esclarecido, porque cada
posição teórica é capaz de apontar alguma evidência empírica que apoie suas visões. É
verdade, conforme o argumento liberal econômico, que a globalização tem o potencial de trazer
mais prosperidade para indivíduos e empresas; mas também é certo, como enfatizado pelos
neomarxistas, que os atuais processos de globalização são desiguais e pouco oferecem a
muitos desprivilegiados. Os liberais econômicos talvez estejam certos ao ressaltar que a
globalização é um desafio ao Estado-nação; mas os mercantilistas não estão equivocados ao
afirmar que os países permanecem fortes jogadores e se mostraram capazes de se adaptar a
muitos dos novos desafios. Os neomarxistas argumentam corretamente que a interdependência
intensificada e a criação da economia global são processos simultâneos. Sobre essa questão,
contudo, os liberais econômicos e os mercantilistas são muito unilaterais não priorizam nem um
espaço nem outro da globalização. (SØRENSEN, Georg; JACKSON, Robert. Introdução às
relações internacionais: teorias e abordagens. 3ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor Ltda, 2018.)



Sobre as teorias que visam explicar o fenômeno da globalização econômica, avalie as
informações a seguir:

(I) Na visão da teoria liberal, a globalização econômica beneficia a todos igualmente e leva ao
melhor resultado na relação entre indivíduos e Estado.

(II) Segundo a visão neomarxista, a globalização é um processo hierárquico e desigual, sendo
que o poder econômico se concentra cada vez mais nas mãos dos países industrializados.

(III) Conforme a visão mercantilista, o fenômeno da globalização não seria real, mas um
processo de intensificada interdependência entre as economias nacionais, sem causar a perda
da identidade nacional.

É correto o que se afirma em:

a) III, apenas.
b) II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.

Concurso: Enade 2015 Banca: INEP Prova: Prova 10 - Curso Relações Internacionais

22. Apesar de não ser um fenômeno moderno, o terrorismo ganhou relevância na agenda
internacional no século XXI, principalmente após os atentados de 11 de setembro de 2001. A
recorrência de atos terroristas, como os atentados em Madri em 2004, de Londres em 2005, de
Bombaim em 2008, de Boston em 2013 e, mais recentemente, o assassinato de 12 jornalistas
na sede do periódico satírico francês Charlie Hebdo, em janeiro de 2015, geraram uma enorme
comoção internacional e colocaram a temática do terrorismo em voga.

A partir do exposto nesse texto, avalie as afirmações a seguir.

I. A Escola de Copenhague rompe com a visão tradicional de segurança, até mesmo em relação
ao terrorismo, pois amplia o escopo das ameaças ao Estado, adicionando questões relativas a
política, sociedade, economia e meio ambiente como problemas de segurança.

II. Os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos foram uma clara demonstração do desafio
do terrorismo internacional e os eventos posteriores aumentaram a preocupação com a
proliferação de armas de destruição em massa e com os perigos de outras armas não
convencionais.

III. A comunidade internacional, por considerar o terrorismo uma ameaça global, forjou, no
âmbito da Assembleia-Geral das Organizações das Nações Unidas, um consenso a respeito da
definição do termo terrorismo.

É correto o que se afirma em:

a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.



Concurso: Enade 2015 Banca: INEP Prova: Prova 10 - Curso Relações Internacionais

23. Segurança é um movimento que trata a política para além das regras do jogo estabelecidas
e enquadra a questão como um tipo particular de política ou como algo que a transcende.
Securitização pode então ser vista como uma versão extrema da politização. Em tese, qualquer
temática pública pode ser localizada no espectro entre a não politização (o que significa que o
Estado não lida com o tema e não é um tema de debate público ou de decisão do Estado), a
politização (que significa que o tema é parte da política pública que requer decisão do governo
ou alocação de recursos) e a securitização (significa que o tema é apresentado como uma
ameaça existencial que requer medidas de emergência e justifica ações de emergência fora dos
canais usuais da política). Assim, a definição exata e o critério da securitização é constituído
pelo estabelecimento intersubjetivo de uma ameaça existencial com saliência suficiente para ter
efeitos políticos.

BUZAN, B.; WAEVER, O.; WILDE, J. de. Security: a new framework for analysis. Boulder: Lynne
Rienner, 1998 (adaptado).

Com base no texto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. Migração, tráfico de drogas, meio ambiente e terrorismo podem tornar-se questões percebidas
como temas de segurança internacional.

PORQUE

II. A definição de segurança, a partir de uma perspectiva social e interativa, envolve a dimensão
intersubjetiva de uma ameaça.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são falsas.

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

24. Dentro dos debates teóricos em Relações Internacionais, a premissa básica da abordagem
construtivista é a de que o mundo está em constante transformação, pois é socialmente
construído. Em adição, os atores políticos e as estruturas sociais se coconstituem e as ideias
moldam o modo como esses atores definem a si mesmos, os seus interesses e o seu
comportamento no sistema internacional. Os interesses, as práticas e as preferências dos
Estados seriam, portanto, socialmente construídas, uma vez que as estruturas sociais não
existiriam de forma independente das atividades que as governam, e nem dos agentes, de seus
conceitos ou motivações (NOGUEIRA, Carolina Dantas. Os atores sociais e a teoria das
relações internacionais.. In: 3° ENCONTRO NACIONAL ABRI 2001, 3., 2011, São Paulo.
Proceedings online... Assosciação Brasileira de Relações Internacionais Instituto de Relações
Internacionais - USP, Available from: ).



Partindo da citação, julgue as afirmações sobre a abordagem construtivista:

I - Uma das características da corrente construtivista é a afirmação que o mundo está sendo
constantemente construído. De acordo com a corrente, deve-se levar em conta sempre os
aspectos relacionais e ideacionais para entender o significado de uma ação política e como essa
ação influência os atores políticos direta, ou indiretamente impactados por essa ação.

II - O construtivismo é visto como o meio termo entre as abordagens realista e neo-realista
(positivista e materialista) e as abordagens pós-modernas, pós-estruturalistas, teóricos críticos e
teórico feminista (baseadas em idéias) quando se debate as formas de abordar temáticas
relacionadas às relações internacionais.

III - Os construtivistas afirmam que as ações, os acordos e a tomada de partido dos Estados na
arena internacional estão diretamente relacionados as estruturas sociais.

É correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
e) I, apenas.

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

25. Leia as afirmações sobre conceitos básicos e escolas teóricas das Relações Internacionais.

I. A teoria da interdependência complexa, desenvolvida por institucionalistas liberais como
Robert Keohane e Joseph Nye, é caracterizada pela não hierarquização de temas de política
internacional.

II. De acordo com o liberalismo institucional, as instituições internacionais, como as Nações
Unidas, a Organização Mundial do Comércio e a União Europeia, ajudam a promover a
cooperação entre os Estados, mitigando, assim, as consequências da anarquia do sistema
internacional.

III. Para os teóricos da Escola de Copenhague, o sucesso de um processo de securitização
independe de real ameaça à existência do Estado.

IV. As teorias das relações internacionais formuladas por Hans Morgenthau e, mais
recentemente, por John Mearsheimer, ao postularem a promoção da segurança como finalidade
última da ação dos Estados, caracterizam-se pelo realismo defensivo.

É correto o que se afirma em:

a) II, apenas.
b) I e II, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.



Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

26. Sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a questões relacionadas a
ela, avalie as seguintes asserções:

A criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa foi uma das primeiras iniciativas para
a formação da CPLP.

PORQUE

A cooperação entre os Estados-membros da CPLP não é limitada à dimensão política, alcança
outras esferas, como saúde, ciência e tecnologia, cultura e desporto.

a) Estão corretas apenas as alternativas I, II, III;
b) Estão corretas apenas as alternativas I e IV;
c) Estão corretas apenas as alternativas II e III;
d) Estão corretas apenas as alternativas II, III e IV;
e) Estão corretas as alternativas I, II, III e IV

Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

27. A crise ambiental é muito mais complexa do que se pensava e, como mostram as
sucessivas propostas das conferências mundiais da Organização das Nações Unidas (ONU)
sobre o meio ambiente, não admite soluções superficiais e acomodações. Essa constatação
tornou-se ainda mais aguda com a interdependência entre a crise sanitária da covid-19 e as
mudanças climáticas. Os próprios posicionamentos negacionistas da crise climática demonstram
indiretamente essa gravidade, pois seus agentes se deram conta de quais serão as
consequências de uma efetiva solução, que exigiria profundas transformações econômicas,
afetando seus interesses.
(https://www.scielo.br/j/bioet/a/YpmZZpW8hcvwQfRsXntgntH/)

Considerando o Regime Internacional de Mudanças Climáticas, avalie as afirmações a seguir.

I. O regime internacional de Mudanças Climáticas busca fortalecer, entre outros aspectos, a
gestão compartilhada de bens públicos ambientais comuns, definindo obrigações e
responsabilidades dos Estados.

PORQUE

II. A criação de princípios, normas e regras no âmbito da governança climática reduz as
incertezas dos Estados, permitindo a institucionalização do tema e favorecendo a cooperação
internacional.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

a)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
d) As asserções I e II são proposições falsas.
e)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.



Concurso: Simulado Enade 2022 Banca: IBMEC Prova: Prova 1 - Curso: Relações Internacionais

28. A União Europeia (EU) não é apenas um bloco econômico. Os países que a compõem
devem, com base no Tratado Lisboa, seguir valores como: o respeito pela dignidade humana,
a liberdade e a democracia. No que concerne ao tema da integração europeia, avalie as
afirmações a seguir.

Composta por um representante de cada um dos Estados-membros da UE, a Comissão
Europeia é o órgão executivo da UE e defende seus interesses gerais.
PORQUE

A despeito de suas nomenclaturas, o Conselho da Europa e a Corte Europeia de Direitos
Humanos não são instituições da UE.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
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29. Durante o regime militar, a política externa ocupou posição relevante nas ações
governamentais. Nessa perspectiva, leia as afirmações sobre a política externa adotada no
governo de Ernesto Geisel (1974-1979):

Destaca-se a continuidade em relação aos governos anteriores, especialmente a manutenção
das principais estratégias da política externa do governo Médici (1969-1974), em relação aos
países afro-asiáticos.
Houve esforço para a conquista de autonomia em relação aos Estados Unidos, buscando
diversificar a política externa aproximando-se, por exemplo, da Alemanha e do Japão.
O princípio do pragmatismo responsável resultou, entre outros aspectos, no reatamento das
relações diplomáticas com a China e no reconhecimento de Angola.
Ações no sentido de apaziguar tensões ideológicas que emergiram ao longo da Guerra Fria,
como exemplo, pode-se citar o reatamento diplomático com Cuba.

Estão corretas as afirmativas

a)  I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d)  I, II e IV, apenas.
e) I, II e III, apenas
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30. Considerando conceitos e paradigmas teóricos empregados na análise das relações
internacionais, leia as asserções, a seguir:

Após a Guerra Fria, cujo desfecho representou desafio à interpretação das principais correntes
na teoria das relações internacionais, o construtivismo fortaleceu-se como paradigma de
interpretação das relações internacionais.

PORQUE

A interdependência complexa surgiu como paradigma de análise das relações internacionais por
influência da Teoria da Dependência, que teve como base de argumentação o pensamento
liberal, para explicar o que veio a ser conhecido como processo de globalização econômica.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
b)  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
c)  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
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31. Considerando as abordagens teóricas e a forma como são tratadas as noções de
hegemonia, poder, estabilidade e interdependência, leia as asserções, a seguir:

I. Na teoria da interdependência complexa os fenômenos da agenda internacional são
hierarquizados de forma a serem privilegiados os temas econômicos e financeiros, devido a seu
impacto nos Estados.

PORQUE

II. Segundo a abordagem neo-institucionalista, a interdependência gera incentivos para a
criação de instituições internacionais, as quais contribuem para a estabilidade internacional e as
relações entre os Estados.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
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32. A partir dos conceitos de refugiados, apátridas e migrantes, avalie as seguintes afirmações.

I. O Pacto Global sobre Refugiados é uma oportunidade para fortalecer a resposta internacional
às crescentes ondas de refugiados e às situações prolongadas vividas pelos refugiados, entre
os seus objetivos destaca-se: a diminuição da pressão em países de acolhimento.

II. O texto do Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular foi aprovado em 2018 e
sua natureza jurídica será a de um instrumento internacional não vinculante, isto é, funciona
como modelo ideal a ser adotado, porém não é obrigatório.

III.O Brasil não assinou a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e da Convenção
para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961 contextos que colocam o país em uma posição
de não acolhimento de apátridas.

IV. Devido à inter-relação entre as condições de refugiado e de migrante econômico, as pessoas
que cruzam a fronteira de seu país em busca de melhor padrão de vida estão automaticamente
sob a proteção do Estatuto dos Refugiados

É correto apenas o que se afirma em

a) II e III, apenas.
b) I e II apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.
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33. As relações bilaterais com a Argentina estão na lista de prioridades da política externa
brasileira. De fato, as relações entre os dois países, nas últimas décadas, caracterizam-se pela
busca da integração econômica e da cooperação política. A respeito da política externa
Argentina, avalie as seguintes afirmações

I. Nos governos de Carlos Menem (1989-1999), a Argentina alinhou-se às posições dos Estados
Unidos no contexto internacional e surgiram críticas, de fontes oficiais e privadas, sobre uma
“Brasil dependência” por parte da Argentina.

II. Durante o primeiro período de Juan Domingo Perón (1946-1955), a diplomacia do país
resolveu o problema da demarcação dos limites fronteiriços nos Andes Patagônicos, aceitou a
reivindicação uruguaia relativa ao limite fronteiriço no estuário do rio da Prata e propôs uma
coordenação política entre Argentina, Brasil e Chile para tratar dos assuntos internacionais mais
importantes.

III. As relações entre Brasil e Argentina, entre 1955 e 1964, caracterizaram-se pela crescente
cordialidade, como o demonstram o apoio do presidente Arturo Frondizi à Operação
Pan-Americana, proposta pelo presidente Juscelino Kubitschek, e o acordo de cooperação
militar assinado entre os presidentes Frondizi e Jânio Quadros, no encontro de Uruguaiana, em
1961.



IV. Em 1990, os governos brasileiro e argentino criaram o grupo de trabalho binacional
denominado Grupo Mercado Comum, para elaborar e propor medidas que propiciassem a
criação do mercado comum Brasil-Argentina até o ano de 1994.

É correto apenas o que se afirma em

a)  I, II e III, apenas.
b)  I, II e V, apenas.
c) I e  IV, apenas.
d) II, e III, apenas.
e) I, II, III e IV.
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34. A China iniciou, sob a presidência do premier Xi Jinping, movimento de ampliação de sua
influência global, forjando parcerias e expandindo seus interesses políticos. Avalie as asserções,
a seguir.

I. Diante da nova relevância política da China no cenário global, o país tem reconsiderado sua
tradicional oposição à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por meio do
apoio à fórmula que contempla o acréscimo de seis novos membros permanentes com direito de
veto.

PORQUE

II. O crescente prestígio político da China pode ser mensurado pelo novo modelo de relação
entre potências, sugerido pelos chineses aos EUA em 2013 e adotado no final de 2014, durante
o encontro dos presidentes Barack Obama e Xi Jinping, em Washington.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

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

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

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

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

e) As asserções I e II são proposições falsas.
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35. Principais Produtos Exportados pelo Brasil em 2021

1o Minério de Ferro ✔ 42,2 Bilhões
2o Soja ✔ 37,3 Bilhões
3o Óleos brutos de petróleo ✔ 27,4 Bilhões
4o Açúcares e melaços ✔ 8,5 Bilhões
5o Carne Bovina ✔ 7,4 Bilhões
6o Farelos de Soja ✔ 7,2 Bilhões
7o Óleos combustíveis de petróleo ✔ 6,6 Bilhões
8o Demais produtos – Indústria de Transformação ✔ 6,4 Bilhões
9o Carnes de aves✔ 6,3 Bilhões
10o Celulose ✔ 6,1 Bilhões

FONTE: https://www.fazcomex.com.br/blog/quais-principais-produtos-exportados-brasil/

A partir da leitura e análise da tabela é possível afirmar corretamente que

I. O petróleo ocupa o terceiro lugar entre os itens mais exportados pelo Brasil. O principal
destino das exportações de “óleos brutos de petróleo” é a China, seguido pelos Estados
Unidos..

II. Há o predomínio de produtos agrícolas e commodities. Esse fato demonstra que o país ocupa
posição secundária na produção de bens com valor agregado, situação que fragiliza a
capacidade do país de competir em setores de ponta da economia globalizada.

III. A posição destacada de exportações de alimentos e commodities proporciona aumento
crescente de empregos no campo, o que compensa a diminuição sistemática de empregos nos
setores industrial e de serviços.

IV. A inserção do país no agronegócio apresenta, entre outras consequências, o uso massivo de
fertilizantes e agrotóxicos; realidade que gera oposição do movimento ambientalista nacional e
internacional.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II, apenas.
b)  I e III, apenas.
c)  II e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas
e)  I, II e IV, apenas.

https://www.fazcomex.com.br/blog/quais-principais-produtos-exportados-brasil/

