
EDITAL Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2020
CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

 ● Você receberá do fiscal:
 ○ um caderno da prova objetiva contendo 39 (trinta e nove) questões, e cada questão será composta por 4   

 (quatro) itens; e
 ○ 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 Clipping, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da   
 folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

 ● 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.
 ● Ao sair e retornar à mesa e ao local onde você está realizando a prova, imagine estar na companhia de um fiscal.  

 Restrinja sua locomoção entre espaços da sua casa.
 ● Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

 ● 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:  

Data e horário da prova: domingo, 30/8/2020, às 15h.

CARGO: TERCEIRO-SECRETÁRIO DA CARREIRA DE DIPLOMATA

INSTRUÇÕES

“Afinal, amanhã é outro dia”  

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 
PRIMEIRA FASE – TARDE 

Realização
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Text 9 to answer questions from 35 and 36.

To grasp the concept of diplomacy, it is helpful to 
briefly survey its historical evolution. Diplomacy is an 
activity whose roots lie deep in the remote history of 
humankind. Throughout the centuries, it has undergone 
several vicissitudes and changes, the examination of 
which allows us to distinguish with greater clarity its 
permanent and essential features from its fleeting and 
extrinsic aspects.

The use of representatives by holders of political 
power to establish contacts of varied nature between 
two political units dates back to primitive times, in 
fact, to the time when political organizations appeared. 
We surely do not have documentation about these 
matters referring to prehistoric times. However, the 
Finnish scholar Ragnar Numelin, in a profound and 
well-documented study published in 1950 about the 
“diplomacy” of primitive peoples, shows that they had a 
perfect knowledge of the use of messengers and envoys 
between the diverse tribes to treat matters of common 
interest. His research encompassed the primitive 
peoples of Australia, Asia, Africa, and the Americas. 
His conclusion is that these peoples had deeply rooted 
habits of maintaining intertribal relations through the 
use of messengers or envoys.

International thought, or anyhow intertribal thought, 
is as old as the existence of separate independent political 
communities, whether primitive tribes or ancient city 
states and empires. Whether the causes of intertribal 
relations originate in utilitarian considerations or in 
magic and religious ideas, it seems certain that even 
savages have need of maintaining peaceful intercourse 
with each other, a need usually stronger than those 
retarding tendencies which work for isolation and a 
hostile attitude toward foreign tribes and peoples. The 
reasons for the “diplomatic” treatment of messengers 
and envoys is possibly to be sought in the same idea 
which determines the attitude of savages towards 
hospitality and the treatment of strangers on special 
occasions: messengers and heralds are believed to be in 
possession, not only of a protecting taboo, but perhaps 
also of a supernatural power which it would be fatal to 
violate. The sanctity of the privileges of the primitive 
envoy is also to be attributed to the characteristics of 
his mission.

Malhães, José Calvet. The Pure Concept of Diplomacy (1998). 

QUESTÃO 35

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

In the second paragraph, the author defines 
diplomacy and argues that it experiences multiple 
shapes and forms.
According to the author, Ragnar Numelin 
believed that messengers and envoys were 
essential to prehistoric diplomacy.
One can correctly infer from the text that the 
author is against looking at diplomacy through a 
historical lens.
The example of tribes used by the author 
expresses the necessity of imposing a diplomatic 
dogma in order to maintain peaceful relations.

QUESTÃO 36

Considering the grammatical and semantic aspects of 
the text, mark the following items as right (C) or wrong 
(E).

The point made by the author in “The reasons for 
(…) would be fatal to violate” (lines 34 to 42) 
conveys the idea that messengers held an aura 
of influence over tribes and were treated as 
mythical strangers.
As used in the text, the word “vicissitudes” (line 5) 
is synonymous with fluctuations.
In “Diplomacy is an activity whose roots lie 
deep in the remote history of humankind” 
(lines 2 to 4), the underlined word refers to the 
concept of diplomacy.
The word “intercourse” (line 31) can be correctly 
replaced by exchange.
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Text 10 to answer questions from 37 and 38.

THE Chinese government calls it—pick your 
phrase—a “harmonised world” or a “new security 
concept”, but Shi Yinhong of the People’s University 
in Beijing expresses it more felicitously: “smile 
diplomacy”. Whatever it is called, the calculus behind it 
is simple, if not usually spelt out. Without encouraging 
peace and prosperity around China’s long borders there 
will be no peace and prosperity at home. And without 
peaceful development at home the Chinese Communist 
Party is toast. This calculus has become increasingly 
important over the past decade and may well apply for 
decades more yet.

China’s smile diplomacy would have had fewer 
chances of working without the economic forces of 
globalisation drawing much of East and South-East 
Asia closer to it. All the same, the transformation 
is astonishing. Just two decades ago China had no 
diplomatic relations with South Korea, Singapore and 
Indonesia, among others. On the Korean peninsula, the 
government in Seoul eyed China warily for being North 
Korea’s chief backer. In South-East Asia suspicions of 
China ran high, thanks in big part to attempts under 
Mao Zedong to export leftist revolution and stir up 
overseas Chinese communities against their rulers. As 
for Vietnam, which for much of its history was a vassal 
of China, it was still smarting from a border war in 1979 
launched (with American blessing) to “teach Vietnam 
a lesson” for unseating the genocidal (China-backed) 
Khmer Rouge regime next door in Cambodia. Towards 
Japan, China used a sense of victimhood to play upon 
Japanese war guilt in order to extract more aid from its 
rich neighbour.

As Chinese diplomats tell it, the Asian financial  
crisis of 1997-98 was a watershed. Around Asia, 
currencies and stockmarkets were buckling as foreign 
and domestic capital fled. The crisis threatened to 
spread to China. Yet if China devalued, a further round 
of competitive devaluations across Asia would redouble 
the turmoil.

China had every reason not to want a devaluation, 
which would have imperilled a dire banking system 
and might even have brought down China’s autocracy. 
The regime also had the means easily to resist one. By 
standing firm, then, it was doing itself a favour. But that 
action, and the aid and loans that China offered to other 
countries, helped ease the crisis. China developed a 
taste for getting respect.

Ties with South-East Asia have swiftly evolved 
since. Indeed, many of the understandings that 
have governed relations among the ten members of 
ASEAN—in particular, non-interference in each other’s 
affairs—are dear to China’s heart. In its dealings with 
ASEAN, the key events came earlier this decade. China 

undertook formally to settle its territorial disputes with 
ASEAN members not by force but through collective 
mechanisms for conflict resolution. And it became the 
first non-member to sign up to ASEAN’s Treaty of 
Amity and Co-operation, an undertaking never to use 
force against its members for any reason. (India, South 
Korea, Japan and Pakistan have since also signed.) Thus 
the risk of hostilities in the South China Sea, which in the 
1990s was seen as a spark for a broader conflagration, 
has greatly receded.    

                            
Smile diplomacy. Available at <www.economist.com>. Retrieved 

on: Aug. 19. 2020, with adaptations.

QUESTÃO 37

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

The premise of Chinese Smile diplomacy is that 
there must be peace on their border unless the 
consequences will cause the government to be in 
peril.
Through its dealings with neighbours, China has 
been drawn into an intricate transfer of regional 
and sub-regional co-operation.
Asian neighbours appreciate China’s refusal to 
devalue its currency which would have made 
diplomatic negotiations increasingly unlikely.
The financial hit taken by China is used to 
demonstrate a benevolent nature.

QUESTÃO 38

Based on text, mark the following items as right (C) or 
wrong (E) with no change in meaning or grammar.

Chinese ‘smile diplomacy’ (lines 4 and 5) could 
also be renamed grin a bear it.
The word ‘buckling’ (line 35) could be substituted 
with the word strident with no change in 
meaning.
The word ‘warily’ (line 20) is referring to the 
cautious attitude of South Korea.
The word ‘dire’ (line 41)  indicates that the 
Chinese banks were in a dreadful state.
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Text 11 to answer questions from 39 to 41.

The main hope of harmony in the contemporary 
world lies not in any imagined uniformity, but in the 
plurality of our identities, which cut across each other 
and work against sharp divisions around one uniquely 
hardened line of impenetrable division.

The basic weakness of the thesis of a “clash of 
civilisations,” which has been much championed 
recently, lies in its programme of categorising people of 
the world according to a unique, allegedly commanding, 
system of classification. This is deeply problematic 
because the civilisational categories are crude and 
inconsistent, and also because there are many other 
ways of seeing people

The inadequacy of the thesis of clashing  
civilisations, thus, begins well before we get to the point 
of asking whether civilisations must clash. No matter 
what answer is given to this question, addressing it 
in this coarse form tends, in itself, to push us into an 
illusive way of thinking about the people of the world. 
The befuddling influence of a singular classification 
traps those who dispute the thesis of a clash, but respond 
within its pre-specified terms of reference. To talk about 
“the Islamic world” or “the Western world” is already 
to reduce people into this one dimension. The same 
impoverished vision of the world - divided into boxes 
of civilisations - is shared by those who preach amity 
among civilisations and those who see them clashing.

In fact, civilisations are hard to partition in this 
way, given the diversities within each society as well 
as the historical linkages between different countries 
and cultures. For example, in describing India as a 
“Hindu civilisation,” Samuel Huntington’s exposition 
of the alleged clash of civilisations has to downplay the 
fact that India has many more Muslims than any other 
country in the world with the exception of Indonesia 
and marginally Pakistan. Also, it is futile to try to have 
an understanding of the nature and range of Indian 
art, literature, music, food or politics without seeing 
the extensive interactions across barriers of religious 
communities. This includes Hindus and Muslims, 
Buddhists, Jains, Sikhs, Parsees, Christians, Jews, and 
even atheists and agnostics. Sanskrit has a larger atheistic 
literature than exists in any other classical language. 
Huntington’s categorisation may be comforting to the 
Hindu fundamentalist, but it is an odd reading of India.

A similar coarseness can be seen in the other 
categories invoked. How homogeneous should the 
“Islamic” box be? Consider Akbar and Aurangzeb, 
two Muslim emperors of the Mughal dynasty in India. 
Aurangzeb tried hard to convert Hindus into Muslims 
and instituted various policies in that direction, of which 
taxing non-Muslims was only one example. In contrast, 
Akbar revelled in his multi-ethnic court and pluralist 

laws, and issued official proclamations insisting that no 
one “should be interfered with on account of religion, 
and anyone is to be allowed to go over to a religion that 
pleases him.” If a homogeneous view of Islam were to 
be taken, then only one of them could count as a true 
Muslim. The Islamic fundamentalist would have no time 
for Akbar; and British Prime Minister Tony Blair, given 
his insistence that tolerance is a defining characteristic 
of Islam, would have to consider excommunicating 
Aurangzeb from the community of Muslims. I expect 
both Akbar and Aurangzeb would protest, and so would I. 
   A similar crudity is present in the characterisation 
of what is called “the Western civilisation.” Samuel 
Huntington gives good examples of the importance of 
tolerance and individual freedom in European history, 
and insists that the “West was West long before it 
was modern.” But there is no dearth of diversity here 
either. For example, when Akbar was making his 
pronouncements on religious tolerance in Agra, in the 
1590s, the Inquisitions were still going on; in 1600, 
Giordano Bruno was burnt at the stake, for heresy, in 
Campo dei Fiori in Rome. 

The right to one’s identity. Available at <www.frontline.thehindu.
com>. Retrieved on: Aug. 19. 2020, with adaptations.

QUESTÃO 39

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

The author points out Huntington’s lack of 
attention to cultural diversity as his fundamental 
flaw.
The article demonstrates that there has been a 
constant cross-fertilisation between the culture of 
different groups.
The article’s underlying contention is that the 
world’s multitudinous cultures cannot expect to 
see eye to eye.
The author assumes the Huntington’s writing is a 
polemic view and not that of an academic scholar.
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QUESTÃO 40

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

In the past, the Indian Maghal could be considered 
as cultivating liberal views towards other cultures.
The example of Tony Blair’s insistence on the 
tolerance of the Islamic faith is considered 
entirely correct by the author.
Islam and Western civilization are described as 
being similarly divergent from a single cultural 
norm. 
Giordano Bruno is mentioned as an example of 
Christian intolerance.

QUESTÃO 41

Based on the vocabulary found in the text, mark the 
following items as right (C) or wrong (E) with no 
change in meaning or grammar.

In the phrase “No matter the answer’ (lines 16 
and 17), the underlined world can be replaced 
with longer. 
The word ‘befuddling’ (line 20) indicated in the 
text could be replaced by confusing. 
The phrase “revelled in” (line 53) could be 
replaced by delighted in. 
In the final paragraph, “dearth” (line 70) could be 
replaced by the word shortfal. 

Text 12 to answer questions from 42 and 43.
 
The connection between literature and witchcraft 

has long been an important part of the Clarice 
mythology. That mythology, with a powerful boost 
from the Internet, which magically transforms rumors 
into facts, has developed ramifications so baroque that 
it might today be called a minor branch of Brazilian 
literature. Circulating unstoppably online is an entire 
shadow oeuvre, generally trying, and failing, to sound 
profound, and breathing of passion. Online, too, Clarice 
has acquired a posthumous shadow body, as pictures of 
actresses portraying her are constantly reproduced in 
lieu of the original.

If the technology has changed its forms, the 
mythologizing itself is nothing new. Clarice Lispector 
became famous when, at the end of 1943, she published 
“Near to the Wild Heart.” She was a student, barely 
twenty-three, from a poor immigrant background. 
Her first novel had such a tremendous impact that, 
one journalist wrote, “we have no memory of a more 

sensational debut, which lifted to such prominence a 
name that, until shortly before, had been completely 
unknown.” But only a few weeks after that name 
was becoming known she left Rio with her husband, 
a diplomat. They would live abroad for almost two 
decades.

Though she made regular visits home, she would  
not return definitively until 1959. In that interval, 
legends flourished. Her odd foreign name became a 
subject of speculation—one critic suggested it might be 
a pseudonym—and others wondered whether she was, 
in fact, a man.

In the eighty-five stories that she wrote, Clarice 
Lispector conjures, first of all, the writer herself. From 
her earliest story, published when she was nineteen, to 
the last, found in scratchy fragments after her death, we 
follow a lifetime of artistic experimentation through a 
vast range of styles and experiences. This literature is 
not for everyone: even certain highly literate Brazilians 
have been baffled by the cult-like fervor she inspires. 
But for those who instinctively understand her, the love 
for the person of Clarice Lispector is immediate and 
inexplicable. Hers is an art that makes us want to know 
the woman; she is a woman who makes us want to know 
her art. Through her stories we can trace her artistic life, 
from adolescent promise through assured maturity to 
the implosion as she nears—and summons—death.

The true glamour of Clarice Lispector. Available at <www.the-
newyorker.com>. Retrieved on: Aug. 20. 2020, with adaptations.

QUESTÃO 42

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

The internet has given rise to a broader readership 
which in turn has gained unanimous critical 
acclaim for the main body of Lispector’s writing. 
The writer compares Lispector’s glamour to a 
spell cast by the internet.
The author gives the impression that Clarice 
Lispector reflects a feeling that she was something 
other than she seemed.
The explosion of digital material poses a 
worrisome challenge to the guardians of 
Lispector’s work.
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QUESTÃO 43

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

The authors details how Lispector’s written art 
flows through her own personal development up 
until the end of her life.
The word ‘conjures’ (line 33) can be replaced by 
the expression brings to mind.
The word ‘baffled’ (line 39) can be replaced by 
transfixed.
The word ‘trace’ (line 44) can be replaced by the 
vestige. 

QUESTÃO 45

“Liberdade, antes confusa que nenhuma.”

A Semana. Obra Completa de Machado de Assis. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, Vol. III, 1994.

No que concerne ao período regencial no Brasil, julgue 
(C ou E) os itens a seguir.

A criação da guarda nacional, em 1831, 
obedeceu a várias motivações. Entre elas, 
havia a necessidade de enfraquecer o exército, 
cujos oficiais, majoritariamente portugueses, 
eram adeptos do grupo caramuru, favorável a 
restauração de D. Pedro I. Outra motivação foi a 
urgência de criar uma força nacional, confiável e 
cidadã, na qual estrangeiros não fossem aceitos. 
Também se buscava dotar de aparato repressivo 
as oligarquias locais, minimizando os custos do 
Estado.
A Lei Feijó aboliu o tráfico internacional de 
pessoas escravizadas mas, apesar dos efeitos 
impactantes de curto prazo na redução da entrada 
de cativos africanos, não teria eficácia duradoura 
e se tornaria, já a partir da segunda metade da 
década de 1830, com o advento do regresso, letra 
morta e “lei para inglês ver”.
A política externa durante o período regencial se 
assemelha em suas vertentes platina e  amazônica. 
Nos dois casos a ameaça de rebeliões internas 
motivou a busca de auxílio junto a potências 
européias que garantiram, com sua presença 
militar, a manutenção da integridade territorial do 
Império e favoreceram a ruptura do imobilismo 
e o alcance dos objetivos da política externa 
nacional nos anos vindouros.
O golpe desfechado pelos progressistas em 1840 
respondeu, apesar do protagonismo liberal, aos 
anseios conservadores que acabariam voltando 
ao poder poucos meses depois da antecipação da 
maioridade de Pedro II.

Espaço livre

QUESTÃO 44

Tendo em vista o processo de emancipação brasileiro 
em comparação com os demais países do hemisfério, 
julgue (C ou E) os itens a seguir.

Se a manutenção do escravismo é um traço 
distintivo e singular do nosso processo de 
emancipação, a ação determinante dos cabildos 
na América espanhola e das câmaras municipais 
na América portuguesa são exemplos de 
aproximação.
A interiorização da metrópole ocorreu, ainda 
que com distinções relevantes, em outras nações 
americanas, motivando, tanto lá quanto aqui, a 
construção do estados emancipados.
A América portuguesa foi a única experiência 
de manutenção da unidade territorial após a 
emancipação. Na américa inglesa a unidade 
prévia não existia e foi construída durante a 
guerra de independência das treze colônias. Na 
américa espanhola a idéia de unidade defendida 
por Simon Bolívar não conseguiu se impor às 
forças centrífugas majoritárias.
A experiência monárquica brasileira foi singular 
em razão de sua duração e estabilidade. Ainda que 
não de todo inexistente no hemisfério americano, 
o regime monárquico não teve mais que efêmeras 
manifestações no México e no Haiti.
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QUESTÃO 46

Única monarquia da América do Sul, no Brasil 
tropical oitocentista plasmou-se uma sociedade 
aristocrática de cunho pesadamente escravista. 
Escravismo que penetrará fundo nas instituições e, 
sobretudo, nas mentalidades. Charles Darwin, o pai do 
evolucionismo, chegaria a demonstrar, em conhecida 
página de seu diário de viagem, profundo desencanto 
com os costumes gerados pelo escravismo, esperando 
não mais ter que pisar estas terras. Mas o imaginário 
que se fabrica nesse período é extremamente rico. 
No plano social, a insurreição da Confederação do 
Equador (1824), a republicanista Guerra dos Farrapos 
e a brutal Guerra do Paraguai marcam as consciências 
mais vivas. No plano cultural, ressaltam as presenças 
europeias de um sem-número de pintores, negociantes, 
militares, arquitetos e diplomatas que escreveram 
crônicas e desenharam gravuras do mais alto valor 
memorialístico; no plano econômico, representantes 
de interesses ingleses, franceses, belgas, alemães, etc. 
definiram com suas ações novos padrões de organização 
da produção; no plano propriamente intelectual, assiste-
se ao surgimento da figura maior da literatura já 
especificamente brasileira: o mulato carioca Machado 
de Assis.

MOTA, Carlos Guilherme. “Cultura brasileira ou cultura 
republicana?”. Estudos Avançados. 1990. 

Tendo por referência o texto acima, julgue (C ou E) os 
itens a seguir.

A presença determinante -- nos três conflitos 
citados no texto -- de comandantes estrangeiros nas 
forças armadas nacionais motivou a manutenção, 
ao longo de todo império, do prestígio da Guarda 
Nacional que proibia a presença de não-cidadãos e 
fazia eco ao nacionalismo castrense equilibrando 
o peso do exército e da marinha estrangeirados 
com numerosos mercenários.
Dentre os novos padrões de organização da 
produção, nenhum teve tanto impacto no país 
como a produção cafeeira. A presença estrangeira, 
ainda que não excluída da lavoura, concentrou-se 
mais no financiamento, distribuição e mais tarde, 
na implementação do transporte ferroviário, quase 
que completamente concentrada no sudeste.
Nos três conflitos mencionados a idéia de 
república está presente. Nos dois primeiros 
a república é explicitamente proclamada em 
contraposição à monarquia. No último, percebe-
se a gênese, durante o conflito, da disseminação 
de novas idéias de mudança do regime a partir 
do contato dos oficiais brasileiros com os aliados 

argentinos e uruguaios e que redundariam, duas 
décadas depois, no 15 de novembro.
A ênfase na expressão “mulato carioca” para se 
referir a Machado reconcilia a primeira parte do 
texto de crítica ao escravismo com as “conquistas” 
positivas da segunda parte. Ao identificar em 
um ex-escravo, o maior expoente da literatura 
brasileira, o autor valoriza positivamente o 
legado do escravismo.

QUESTÃO 47

Ainda tendo por referência o texto de Carlos Guilherme 
Mota, julgue (C ou E) os itens a seguir.

O autor optou por citar conflitos militares em 
cada um dos períodos da experiência monárquica. 
Percebem-se que nos exemplos mencionados 
as implicações internacionais foram crescentes, 
ainda que o autor opte por enfatizar os 
desdobramentos socio-mentais.
Há uma contraposição entre os impactos 
negativos da escravidão e o imaginário “social, 
cultura, intelectual” do período monárquico, para 
o autor, de valoração positiva na economia, nas 
artes plásticas e na literatura.
Um dos exemplos que serviria para ilustrar a 
presença estrangeira mencionada pelo autor 
seria a missão artística francesa composta por 
pintores, arquitetos e diversos artistas, que 
tendo sido convocada inicialmente pelo rei do 
Brasil, permaneceria posteriormente a serviço do 
imperador e do império.
A menção a presença Charles Darwin no país é 
significativa e indica um período histórico, ao 
final do Império em que predominaram no debate 
intelectual brasileiro as idéias darwinistas em 
defesa da imigração.
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QUESTÃO 48

Sobre o governo provisório (1930-34), julgue (C ou E) 
os itens a seguir.

O período de institucionalização do novo regime 
instituído em 1930 foi marcado por estabilidade 
política e militar, uma vez que havia clara aliança 
entre setores da elite oligárquica, financeira e 
militar (tenentes) no novo governo que se institui.
A nomeação de interventores nos Estados não 
poupou Minas Gerais, a Paraíba nem o Rio Grande 
do Sul, evidenciando a centralização em curso e 
o prestígio político dos tenentes. Se a Paraíba e 
o Rio Grande do Sul receberam interventorias 
imediatamente, ainda em 1930, Minas Gerais 
teve seu interventor nomeado apenas em 1933, 
após a morte de Olegário Maciel. A morte 
do governador mineiro e nomeação de um 
interventor resultaram em uma crise política que 
transcendeu Belo Horizonte, levando inclusive à 
alteração da composição do ministério de Vargas.
A centralização política foi igualmente 
significativa no plano econômico e social. O 
aumento do tamanho do Estado e a criação 
de novos ministérios, novas agências e uma 
legislação de regulação centralizada do trabalho, 
das finanças, e da produção, teve seu início 
durante o governo provisório.
A demissão de diversos ministros gaúchos 
no início do governo provisório obedeceu a 
contradição entre os anseios por liberalismo das 
oligarquias da primeira república e a demanda 
por uma ditadura centralizadora e regeneradora 
defendida pelos tenentes, patente no episódio 
empastelamento do Diário Carioca em 1932, por 
indivíduos ligados ao clube 3 de outubro.

QUESTÃO 49

Sobre as relações Brasil-Estados Unidos durante o 
Governo Vargas (1930-1945), julge (C ou E) os itens 
a seguir..

Durante a década de 1930, o Brasil foi alvo de uma 
disputa comercial entre a Alemanha e os Estados 
Unidos. Com o acordo de ajuste de compensação, 
o Brasil tomou a posição de primeiro comprador 
de mercadorias alemãs na América Latina. 
A simpatia de Vargas pelos regimes totalitários 
europeus e o aumento considerável das trocas 
comerciais entre o Brasil e a Alemanha não 
impediram o estremecimento das relações entre 
os dois países, com Vargas executando uma 
política de nacionalização das colônias e de 
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cerceamento das atividades da seção brasileira 
do Partido Nazista. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, a presença 
de tropas do Eixo no Noroeste africano fez 
aumentar a importância estratégica do Nordeste 
brasileiro no sistema defensivo norte-americano.  
Após o discurso de Vargas, em junho de 1940, 
a bordo do Encouraçado Minas Gerais, em que 
elogiava os sistemas totalitários e previa o fim 
das democracias, os norte-americanos recuaram e 
congelaram as negociações para o financiamento 
de uma siderúrgica brasileira. 

QUESTÃO 50

Sobre o processo de interiorização da presença 
portuguesa na América ao longo do período colonial, 
julgue (C ou E) os itens a seguir.

O mito da ilha-Brasil disseminado à época da 
colonização portuguesa contribuiu para forjar 
uma razão geográfica de Estado, apresentando 
o referido território como uma entidade natural 
e cultural indivisa, que motivava o processo de 
interiorização necessário à sua conquista.
Com a crise no trono português, a união das coroas 
ibéricas, sob o domínio dos Habsburgo, põe fim 
ao Tratado de Tordesilhas (1494), permitindo o 
avanço espanhol sobre os domínios lusitanos e 
limitando, até meados do século XVII, o processo 
de interiorização que havia sido iniciado pelos 
bandeirantes paulistas do lado brasileiro.
A criação do Estado do Maranhão (1621), e 
das capitanias de Tapuitapera, Cametá e Cabo 
Norte quase contemporaneamente, serviu de 
base importante para a interiorização portuguesa 
na Amazônia, bem como de instrumento para a 
contenção da ameaça francesa observada à época.
A descoberta de ouro no Brasil contribuiu 
para tornar mais complexa a economia 
colonial, impulsionando as atividades voltadas 
ao abastecimento interno e diminuindo a 
dependência metropolitana do litoral da América 
Portuguesa.
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QUESTÃO 51

A respeito dos turbulentos anos 60 e das características 
do regime civil militar nos seus primeiros anos, julgue 
(C ou E) os itens a seguir.

A articulação entre os militares e a UDN, 
essencial à deposição de João Goulart e ao fim 
da República Liberal (1946-1964), acabou não 
se mantendo quando do início da ditadura militar 
com os udenistas não encontrando espaço no 
ministério formado por Castelo Branco.
Emitido pela alta cúpula militar, o AI-1 
(09.04.1964) foi responsável por ampliar os 
poderes do Executivo, autorizando a dissolução 
do Congresso e impondo a presidência de Castelo 
Branco.
O recrudescimento do regime militar, observado 
ainda sob a presidência de Castelo Branco, 
trouxe maior desconfiança quanto ao impacto 
da permanência dos militares no poder tanto 
para âmbito interno, motivando a criação da 
Frente Ampla, quanto no âmbito externo, o 
que se percebe quando da visita do senador 
estadunidense Robert Kennedy ao Brasil em 
1967.
Como características do AI-5, outorgado no 
governo Costa e Silva (1967-69), se destacam 
a pressão pela reformulação dos órgãos de 
segurança e a série de concessões feitas ao 
presidente, o qual passa a ter o poder de decretar 
o recesso do Congresso e de suspender os direitos 
de qualquer cidadão brasileiro pelo prazo de até 
10 anos.

QUESTÃO 52

A respeito dos tempos dos aspectos de política interna e 
política externa da República Liberal (1946-64), julgue 
(C ou E) os itens a seguir.

Na fase inicial da República Liberal, o Brasil 
viu-se amplamente dependente dos EUA no 
âmbito das relações internacionais, o que pode 
ser justificado pelo impacto da Segunda Guerra 
Mundial sobre muitos dos tradicionais parceiros 
comerciais do país.
O legado deixado por 15 anos de varguismo 
fez com que, ao longo da República Liberal o 
nacionalismo predominasse sobre o liberalismo 
na cena política brasileira, destacando-se a opção, 
durante todo o referido período, por políticas 
econômicas desenvolvimentistas e preocupadas 
com a promoção da igualdade social.
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O programa “Atoms for Peace”, desenvolvido 
pelo governo Eisenhower, estreitou a cooperação 
nuclear entre o Brasil e os EUA, proporcionando 
a instalação, na década de 50, de um reator 
nuclear para fins de pesquisa no país.
A trajetória do PTB, ao longo da República 
Liberal, é de crescimento da sua participação 
no Congresso Nacional, com destaque para o 
resultado das eleições de 1962, quando o partido 
obteve a maioria necessária para a aprovação das 
Reformas de Base, propostas pelo governo João 
Goulart.

QUESTÃO 53

O início da Primeira República (1889-1930) no Brasil 
foi um momento difícil, tendo sido necessário um 
período de acomodação das múltiplas forças políticas 
até que se conseguisse uma maior estabilidade. Sobre a 
segunda fase do referido período, a chamada República 
Oligárquica, julgue (C ou E) os itens a seguir.

Proposta no governo Campos Sales (1898-1902), 
a política dos governadores estabeleceu um 
revezamento rígido no poder entre São Paulo e 
Minas Gerais, inviabilizando a interferência das 
oligarquias de outros estados na política nacional.
O Convênio de Taubaté (1906) foi o resultado do 
diálogo, promovido pelo poder central, entre os 
grandes produtores de café do país visando a uma 
ação em nível nacional a fim de garantir um preço 
mínimo para o café exportado, blindando o Brasil 
das variações abruptas observadas no preço do 
referido produto.
A eclosão da Primeira Guerra dividiu a sociedade 
brasileira entre os germanófilos, que acreditavam 
na força econômica dos impérios centrais, e 
os partidários dos aliados, com destaque para 
a posição de Rui Barbosa, que condenava a 
neutralidade dos países quando da eclosão do 
conflito mundial, demandando a ruptura das 
relações do Brasil com a Alemanha.
Firmado antes das eleições presidenciais de 
1930, o Pacto do Hotel Glória entre São Paulo 
e Minas Gerais, é um importante marco para o 
fim da política do café-com-leite, ao defender a 
candidatura do paulista Júlio Prestes em vez da 
eleição de um político mineiro para a sucessão de 
Washington Luís (1926-1930).
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QUESTÃO 54

A respeito da nova república estabelecida no Brasil a 
partir de 1985, julgue (C ou E) os itens a seguir.

A chamada Aliança Democrática entre a Arena e o 
MDB permitiu a eleição de Tancredo Neves para 
a presidência da República em 1985, garantindo 
a transição pacífica, no Brasil, da ditadura civil-
militar para a democracia. 
Em meio a propostas consideradas avançadas 
demais, foi criada uma frente partidária que 
reunia políticos moderados e conservadores na 
Assembleia Constituinte composta no governo 
Sarney. O chamado “Centrão” inviabilizou uma 
constituição efetivamente comprometida com os 
direitos sociais e individuais dos brasileiros. 
Anunciado no dia seguinte à posse de Collor, em 
março de 1990, o Plano Brasil Novo da ministra 
Zélia Cardoso de Mello, determinou o bloqueio 
de todos os depósitos em contas correntes e das 
aplicações em bancos, além de estabelecer outras 
medidas no campo das finanças públicas, da 
abertura comercial e da estruturação do Estado. 
Intitulada Carta ao Povo Brasileiro, o documento 
divulgado por Lula às vésperas da eleição 
presidencial de 2002 foi, na verdade, um recado 
ao mercado, anunciando o compromisso do 
presidenciável com uma posição política mais 
moderada, comprometida em assegurar as 
obrigações contratuais do país. 

QUESTÃO 55

A unificação das atividades administrativas, sob o 
grande Consulado, solucionando na prática querelas 
entre a colaboração e a separação dos poderes de 
Estado, propiciou a estabilidade política interna na 
França e, pela primeira vez, em dez anos, a paz externa. 
As reformas foram tangidas por inúmeras leis e decretos 
que ordenaram a ação governamental, a organização e 
a hierarquia administrativa, judiciária, das finanças e da 
educação. A anistia política e obras para a restauração 
da atividade econômica reforçariam o poder político 
pessoal de Napoleão. Em 1804, sem hesitar, foi 
proclamado Imperador dos franceses. A paz, a ordem e 
a retomada dos negócios foram fontes de acumulação e 
de legitimação do poder por Bonaparte. Neste esforço, 
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Napoleão buscou fundir a soberania monárquica 
e a soberania nacional na figura de Carlos Magno, 
evocando sua lembrança como unificador do antigo 
império romano e fundador do novo império franco. 
Apresentando-se como sucessor daquele, apegou-se aos 
símbolos políticos do Antigo Regime, como o cetro, a 
coroa e a espada.

MARTINEZ, Paulo Henrique Martinez. 
Varia História. vol. 26 no.43. 2010. 

Sobre a Era Napoleônica e seu impacto interno e 
internacional, julgue (C ou E) os itens a seguir.

Ao escolher o título de Imperador dos franceses 
e convocar um plebiscito para se legitimar no 
poder, Napoleão contradizia frontalmente os 
ideais iluministas, de racionalidade, meritocracia 
e republicanismo, retornando a lógica do direito 
divino dos reis para legitimar seu governo.
A reforma educacional napoleônica e o advento 
da Era dos Liceus bem como a atualização da 
moeda francesa, o franco, serviram para garantir 
estabilidade política ao país mas mantiveram 
características aristocráticas do antigo regime, 
como a primazia cultura do clero após a 
concordata de 1801, vários privilégios e isenções 
fiscais para a nova nobreza napoleônica após 
1804.
A venda da Louisiana e a paz efêmera com a 
Inglaterra contribuíram financeira e politicamente 
para viabilizar as reformas adotadas no período 
do consulado. O código civil napoleônico (1804) 
foi a culminância jurídica desta fase anterior ao 
Império.
No plano internacional o império napoleônico 
se caracterizou pelo revezamento entre alianças 
militares e dinásticas (Áustria, Saxônia, Polônia) 
e a invasão e ocupação pura e simples (Espanha, 
Portugal, Rússia). Em muitos casos membros da 
família ou da alta cúpula militar bonapartista eram 
coroados monarcas títeres das nações ocupadas, 
como na Espanha, nos países baixos e na Suécia.
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QUESTÃO 56

Sobre a experiência de dominação européia sobre os 
continentes africano e asiático nos séculos XIX e XX, 
julgue (C ou E) os itens a seguir.

O imperialismo russo foi contido pela expansão 
militar japonesa. Ambas as potências disputavam 
a mesma região do Pacífico e a derrota russa 
em 1905 motivou uma revolução na Rússia e a 
aceleração do imperialismo japonês na Coreia.
A presença italiana na África, em especial na 
Abissínia, Etiópia e Líbia, marcam a política 
expansionista típica dos regimes fascistas que, 
no caso da Itália, desmontaram a política externa 
de auto-contenção de “potência satisfeita” 
implementada pela monarquia desde 1860.
A diplomacia bismarckiana refutou por completo 
a expansão imperialista e os investimentos 
militares depois de 1870, voltando-se para as 
questões internas da Alemanha recém-unificada.
O imperialismo norte-americano se concentrou 
na América Central e no Caribe e ganhou ímpeto 
na virada para o século XX. Apesar disso a 
presença militar e econômica estadunidense já 
era significativa na Ásia desde meados do século 
XIX.

QUESTÃO 57

Levando em consideração os tratados que puseram fim 
à I Guerra Mundial, bem como o contexto internacional 
do período entre-guerras, julgue (C ou E) os itens a 
seguir.

O Tratado de Neully determinou que a Bulgária 
cedesse territórios à Iugoslávia e à Grécia e que 
seu Exército fosse limitado a 100.000 homens.
Os Tratados de Locarno, de 1926, reiteraram e 
aprofundaram as punições à Alemanha, fato que 
estimulou a emergência do nazismo.
As tensões que a oposição de Inglaterra e França 
faziam, desde 1933, à política expansionista de 
Hitler acabaram por se tornar insuperáveis em 
1939, quando eclode a II Guerra Mundial.
Em 1928, os signatários do Pacto Briand-Kellog 
concordaram em abolir as guerras – exceto as 
coloniais – como instrumento de poder.
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QUESTÃO 58

“Na história do mundo, talvez nenhum general que 
conheceu tantos fracassos tenha sido tão homenageado”. 
A afirmação ilustra o revisionismo que cerca agora 
a figura tão controvertida do general da antiga 
Confederação durante a Guerra Civil: para uns, trata-
se de um símbolo histórico do sul dos Estados Unidos; 
para outros, um ícone da escravidão dos negros.”

Por que o general Lee está no centro da polêmica racial dos 
EUA?. Disponível em <www.elpais.com>. 

Acesso em: Ago. 20. 2020, com modificações. 

Sobre a Guerra Civil estadounidense, julgue (C ou E) 
os itens a seguir.

O fim do escravismo está no centro daquele que 
foi o maior conflito do século XIX em custos 
humanos e materiais. Ao final da Guerra Civil 
a escravidão foi abolida e a cidadania jurídica 
concedida integralmente aos ex-escravos pelas 
décima-terceira, décima-quarta e décima-quinta 
emendas à constituição dos EUA.
O atentado contra Abraham Lincoln planejado 
pelo governo confederado não foi capaz de 
evitar o desfecho da guerra. Sua morte acelerou 
a vitória do norte e radicalizou a posição do 
executivo federal contra os sulistas que fizeram 
do legislativo, sobretudo o senado conservador, 
sua trincheira de resistência.
O período posterior à guerra civil norte-
americana foi de intenso crescimento econômico 
e acelerado imperialismo territorial, iniciado 
com a compra do Alasca (1867). Assim como na 
europa a fase financeira do capitalismo americano 
transformaria, nas três décadas que se seguiram 
ao conflito, a américa central, o caribe e a Ásia 
em zonas de presença militar, protetorados, e 
colônias estadunidenses.
Com a derrota sulista, a instituição confederada, 
cuja função era reprimir levantes de cativos 
e garantir a ordem militar durante a guerra, 
transformou-se na KKK e foi colocada na 
ilegalidade pelas forças de ocupação do norte. 
Com a desocupação militar em 1877, a KKK 
se tornou uma organização legal e segue 
funcionando até os dias atuais.
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QUESTÃO 59

Sobre o pan-americanismo nos séculos XIX e XX, 
julgue (C ou E) os itens a seguir.

O Bolivarismo desaparece com a morte do 
Libertador, em 1830. Apenas ao final do século 
XIX as ideias bolivarianas seriam retomadas 
e readaptadas pelo secretário de Estado norte-
americano Thomas Blaine que propôs uma união 
aduaneira hemisférica em 1881.
A participação do Brasil nas conferências 
interamericanas só foi possível devido a transição 
para o regime republicano em 1889. O Império 
se recusava peremptoriamente a se engajar em 
experiências hemisféricas de união panamericana.
Nas conferências de Santiago (1923) e Havana 
(1928) houve uma mobilização generalizada das 
nações latino-americanas no sentido de defender 
o direito internacional e evitar os riscos do 
belicismo e do expansionismo militar que tinham 
sido uma das causas do conflito europeu. A 
reação a modernização naval do Brasil em 1923 
e ao Big Stick em Havana são exemplos dessa 
tendência. O pacto Gondra e o código Bustamante 
evidenciam a relevância do Direito Internacional 
como instrumento de solução de controvérsias 
neste lustro.
As controvérsias entre Brasil e Argentina 
marcaram o panamericanismo institucional 
nas conferências interamericanas. Momentos 
de aproximação se sucederam a momentos de 
conflitos entre os dois países. As propostas 
de criação do ABC do Barão do Rio Branco 
e de Lauro Muller, não se concretizaram por 
resistência de Buenos Aires.

QUESTÃO 60

Revolta e melancolia, dos sociólogos Michael Löwy e 
Robert Sayre, traz uma análise da visão social de mundo 
romântica. Para eles, mais do que uma corrente artística 
europeia do começo do século XIX, o romantismo 
expressa uma visão de mundo complexa que persiste 
até nossos dias, em toda parte, como resposta ao modo 
de vida da sociedade capitalista. Caracterizado pela 
convicção dolorosa e melancólica de que o presente 
perdeu certos valores humanos essenciais, esse 
movimento representa uma modalidade particular de 
(auto)crítica do mundo moderno, a partir de seu âmago. 
Considerado um movimento abrangente e atemporal, o 
romantismo transpôs a literatura e as artes plásticas e 
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se manifestou em diversas áreas da sociedade, como a 
filosofia e a política.

Marcelo Ridenti sobre “Revolta e Melancolia” (Michel Lowy e 
Robert Sayre), 2015

Com base no texto acima, julgue (C ou E) os itens a 
seguir.

Uma das características mais marcantes dos 
românticos do século XIX em todo o mundo foi 
a melancolia. A construção e celebração de um 
passado idílico que redimisse o presente e o futuro 
considerados cada vez mais brutos e perigosos. 
Tal percepção pode ser exemplificada tanto na 
europa em obras como a de Mary Shelley quanto 
no Brasil na idealização dos nativos ameríndios.
A valorização da natureza é uma característica 
presente do movimento romântico como 
contraponto a negatividade da civilização, 
urbanização e progresso industrial. O resgate 
da imagem de Rousseau do “bom selvagem” 
permite entender o pensador genebrino como um 
iluminista precursor do romantismo.
O suicídio, as doenças como a tuberculose, a 
loucura, toda uma ampla gama de experiências 
sensoriais e de consequências dramáticas são 
temas relevantes na experiência literária e 
plástica do romantismo. No caso dos suicídios, a 
experiência transcendeu a literatura de Goethe e 
tornou-se um problema social na Alemanha, onde 
sua obra “Os sofrimentos do Jovem Werther” foi 
originalmente publicado ao final do século XVIII.
Não foi pequeno o impacto político do 
romantismo, em particular no auxílio para 
a construção do sentimento de identidades 
nacionais no século XIX. Da jovem itália de 
Mazzini, aos nacionalistas gregos dos anos de 
1820 e revolucionários poloneses e húngaros 
da primavera dos povos, é indissociável o 
pensamento romântico de suas consequências 
políticas em favor do nacionalismo.
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QUESTÃO 61

No que concerne às ondas revolucionárias observadas 
no pós-Congresso de Viena, com destaque para a 
chamada Primavera dos Povos de 1848, julgue (C ou E) 
os itens a seguir.

O Grão-Ducado da Posnânia foi especialmente 
prejudicado com a onda revolucionária de 1848, 
em função do não atendimento, ao final do 
referido período, das promessas de liberalismo 
feitas aos poloneses pelos prussianos em meio às 
transformações em curso na Europa Central.
Na onda revolucionária de 1848, a articulação 
entre o Congresso liberal de Frankfurt, formado 
pelos territórios germânicos, e o Congresso 
Eslavo não foi suficiente para derrotar os 
Habsburgo e assegurar a instauração do princípio 
das nacionalidades no Império Austríaco.
Ao final dos eventos pontuais de 1848, o 
estreitamento da dependência da Confederação 
Germânica em relação ao exército prussiano 
contribuirá para dar ao processo de 
industrialização da futura Alemanha unificada 
características diferentes das observadas na 
Inglaterra e nos EUA.
A queda de Metternich, no contexto da onda de 
1848, deu mais força às pressões nacionalistas 
na Europa continental, evidenciando, na segunda 
metade do oitocentos, os interesses individuais 
dos Estados em detrimento da busca pelo 
concerto entre as potências observada no pós-
guerras napoleônicas.

QUESTÃO 62

Acerca da marcha para o oeste promovida pelos EUA 
na primeira metade do século XIX e das linhas gerais da 
política externa praticada pelo país no referido período, 
julgue (C ou E) os itens a seguir:

Organizada no governo de Thomas Jefferson, 
a expedição de Lewis e Clark (1804-06) já 
insinuava o interesse dos EUA em chegar ao 
Pacífico, encorajando uma primeira demanda 
oficial do país sobre o território do Oregon.
Em meio às guerras napoleônicas, os EUA 
lutaram contra a Inglaterra pela consolidação 
de sua independência entre os anos de 1812 
e 1814. Apesar da vitória estadunidense, o 
Tratado de Gante (1814), assinado entre os 
países, representou um significativo retrocesso 
no expansionismo territorial levado à cabo pelas 
outrora Treze Colônias desde a ocasião de sua 
independência.
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Através do Tratado de Adams-Onís 
(1819), negociado com a Espanha, os 
EUA conseguem fortalecer a sua presença 
no Golfo do México, facilitando, em 
particular, a colonização da Louisiana e 
dos territórios do Missouri e do Arkansas. 
Anunciada pelo presidente estadunidense em 
dezembro de 1823, a Doutrina Monroe declarava 
a não intervenção de Washington nos assuntos 
Europeus, exigindo, dentre outras coisas, 
como contrapartida do Velho Mundo, o não 
estabelecimento de novas colônias no continente 
americano.

QUESTÃO 63

“Os 45 anos que vão dos lançamentos das bombas 
atômicas até o fim da União Soviética não forma um 
período homogêneo único na história do mundo. [...] 
Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um 
padrão único pela situação internacional peculiar que o 
dominou até a queda da URSS: o constante confronto de 
duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra 
Mundial na chamada ‘Guerra Fria’.”

 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. 2º Edição (1997). 

No que se refere ao tema apresentado no texto acima 
e enfatizando o processo de polarização sistêmica 
observado após a Segunda Guerra Mundial, julgue (C 
ou E) os itens a seguir.

Formulado pelo Secretário de Estado dos EUA, 
George Marshall, o Plano de Recuperação 
Europeia vigorou entre os anos de 1948 e 1952, 
promovendo não apenas a assistência aos países 
da Europa Ocidental, mas também à URSS e aos 
países sob a sua influência.
Ao prestar ajuda a países ameaçados por 
minorias armadas ou por pressões externas, 
a Doutrina Truman (1947) materializava a 
ideologia dos EUA nos tempos de Guerra 
Fria que começavam a tomar forma. 
A OTAN, com participação dos EUA, Grã-
Bretanha e França, constituiu a expressão militar 
do cartel das grandes potências capitalistas e 
outras menores. A organização concedia garantias 
mútuas de não-agressão e previa a cooperação 
na área de segurança tornando coletiva a 
responsabilidade pela defesa do mundo ocidental.
A Doutrina Eisenhower tinha como foco original 
o apoio econômico e militar ao Oriente Médio, 
tendo sido concebida no segundo mandato do 
referido presidente, à época em que a monarquia 
iraquiana, tradicionalmente pró-Ocidente, havia 
sido destituída e, assim, se ampliava a penetração 
das ideias comunistas na região.
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QUESTÃO 64

O Regimento Pavlovsk, em uniforme de campanha, 
estava formado à margem do canal. Sua banda tocava 
a Marselhesa sob a aclamação dos soldados. Os 
camponeses desfraldaram a bandeira vermelha (...) na 
qual pouco antes se havia bordado, com letras douradas, 
a seguinte inscrição: “Viva a união das massas 
trabalhadoras revolucionárias!” 

REED, John. Dez dias que abalaram o Mundo, 1919.

A respeito das novas ideias observadas em um mundo 
que se transformava vertiginosamente no final do século 
XIX e nas primeiras décadas do século XX, julgue (C 
ou E) os itens a seguir.

Na Europa do século XIX, os avanços da 
liberdade e das igualdades civis enfraqueceram 
as autoridades tradicionais, incluindo as 
eclesiásticas, enquanto, ao mesmo tempo, as 
novas faces da desigualdade social favoreciam a 
expansão das ideias socialistas.
Lançado pelo jornalista liberal inglês Norman 
Angell, o livro A Grande Ilusão (1909) negava 
a ideia de que um conflito entre as grandes 
potências europeias estaria próximo, alegando, 
da mesma forma que Woodrow Wilson faria mais 
tarde, que a internacionalização do sistema de 
crédito inviabilizaria uma guerra total.
A Terceira Internacional (1919-1943) surgiu 
a partir de dissidências nos partidos social 
democratas, sendo representada, na Rússia, pelos 
mencheviques, os quais iniciaram o processo 
revolucionário no país à época da Primeira 
Guerra Mundial e tinham um compromisso maior 
com a internacionalização do comunismo.
Da mesma forma que materalizava uma mistura 
entre as ideias socialistas da esquerda e as ideias 
nacionalistas da direita, o nazismo trazia em seu 
bojo teórico aspectos do racionalismo ilustrado 
e do irracionalismo romântico, buscando a 
promoção da liberdade e da igualdade plenas 
em uma Alemanha atingida por profunda crise 
econômica, no início da década de 1930.

Espaço livre
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QUESTÃO 65

Partíamos para Paris não só para dar fim à guerra, 
mas para buscar uma nova ordem para a Europa. Não 
preparávamos a Paz e sim a Paz Eterna. Pairava no ar um 
halo de uma missão divina. Teríamos que permanecer 
alertas e nos manter rigorosos, corretos, ascéticos. 
Porque estávamos a fazer coisas grandes, permanentes, 
nobres. 

MACMILLAN, Margaret. Paz em Paris, 2004. 

Firmada em 1919, a Paz de Paris não foi suficiente 
para garantir o fim dos desentendimentos na Europa. 
Sobre o recrudescimento das hostilidades no período 
entreguerras e a respeito da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), julgue (C ou E) os itens a seguir.

No Japão, o desentendimento do país com a 
Liga das Nações, nos anos 30, trouxe como 
consequência a Doutrina Amau (1934), nos 
termos da qual o país assumia a responsabilidade 
pela preservação da ordem na Ásia Oriental, 
especialmente na China, país ameaçado pela 
URSS e pelos comunistas de Mao-Tsé-Tung.
Em 1936, o Pacto Anti-Comintern assinado pela 
Alemanha, Itália e Japão era dirigido contra a 
Internacional Comunista, mas não diretamente 
contra a URSS, com quem o país de Mussolini 
mantinha relações cordiais.
O Pacto Ribbentrop-Molotov (1939) assinado 
entre a Alemanha e a URSS, continha um 
protocolo secreto no qual se delineava uma 
divisão de esferas de influência de ambos os 
países, com destaque para o reconhecimento do 
domínio alemão sobre Danzig.
A Conferência de Ialta (1945) é convocada no 
momento em que, sob o protagonismo dos EUA, 
os Aliados encerraram a Segunda Guerra Mundial 
na Europa, estabelecendo, no referido encontro, 
que caberia aos soviéticos derrotar os japoneses 
e, dessa forma, encerrar o conflito na Ásia.

Espaço livre
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QUESTÃO 66

Algumas estruturas de mercado se caracterizam pela 
existência de barreiras à entrada ou à saída de firmas. 
A respeito desse tema, julgue (C ou E) os itens a seguir.

A concorrência perfeita não é a única estrutura de 
mercado que não apresenta barreiras à entrada e 
à saída de firmas.
A livre entrada e saída de firmas garante que o 
preço seja igual ao custo marginal em longo prazo. 
Sob um oligopólio, a existência de barreiras à 
entrada permite ao oligopolistas a obtenção de 
lucros econômicos positivos em longo prazo.
Sob concorrência perfeita, no curto prazo, o lucro 
econômico dos produtores será sempre zero.

QUESTÃO 67

Em 2020 se comemora o centenário do nascimento de 
Celso Furtado (1920-2004), autor do clássico Formação 
Econômica do Brasil (1959).  Acerca de suas teses, 
principalmente as relativas à questão da transição da 
economia brasileira para o trabalho assalariado, na 
segunda metade do século XIX, julgue (C ou E) os itens 
a seguir.

Para Celso Furtado, uma economia escravista 
especializada na produção de bens primários 
de exportação é uma economia colonial, 
independentemente de seu status jurídico em 
relação à antiga metrópole.
Celso Furtado considera que a criação de um 
mercado interno era um pré-requisito para 
promoção da independência econômica do país, 
assim como a expansão das exportações, já 
que esta permitiria a importação da tecnologia 
necessária à incipiente indústria. E a condição 
para criação de um mercado interno era a 
introdução do trabalho livre e assalariado.
A causa principal do atraso relativo observado 
na economia brasileira na primeira metade do 
século XIX teria sido, segundo Celso Furtado, as 
baixas taxas alfandegárias vigentes por ocasião 
dos Tratados de 1810, renovados em 1827.
Dado que os impostos sobre a importação 
eram importante fonte de receitas públicas, o 
aumento das importações observado quando 
da abertura dos portos provocou, inicialmente, 
crescimento das receitas do governo. No entanto, 
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com a fixação das alíquotas entre 1810 e 1844, 
o governo se deparou com receitas rígidas e 
despesas crescentes, sendo necessário recorrer a 
emissões de papel moeda para financiamento de 
seus déficits, provocando tendência à queda do 
valor externo do mil-réis.

QUESTÃO 68

Com base em seus conhecimentos sobre situações em 
que a economia opera aquém do máximo de eficiência, 
julgue (C ou E) os itens a seguir.

Um subsídio não causa perda de peso morto, 
pois beneficia a sociedade ao tornar o bem mais 
barato.
A perda de peso morto surge quando a quantidade 
praticada é inferior e o preço praticado é 
superior aqueles que maximizariam a eficiência 
econômica.
Um monopólio sempre causará perda de peso 
morto.
A perda de peso morto mede a redução no 
excedente do consumidor provocada por um 
aumento no preço.

Espaço livre
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QUESTÃO 69

O sucesso inicial do Plano Cruzado foi estrondoso. 
Os índices de preços ao consumidor, que, em fevereiro 
de 1986, estavam em torno de 15% ao mês, baixaram 
para praticamente zero nos meses subsequentes. Como 
a manchete de alguns jornais sintetizava: o “dragão da 
inflação era de papel”.

Lívia Barros de Castro. Esperança, Frustração e Aprendizado: a 
História da Nova República (1985-1989). In: GIAMBIAGI, F. et 

all. Economia Brasileira Contemporânea.   
3ª ed. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2016.

Tendo o texto como referência inicial e considerando os 
planos de combate à inflação no Brasil das décadas de 
1980 e 1990, julgue (C ou E) os itens a seguir.

O Plano Cruzado adotou o congelamento de 
preços, mas não o de salários. O congelamento 
se deu por tempo indeterminado, não havendo 
quaisquer compensações pela inflação passada 
nem pelas perdas futuras.
O pacote fiscal denominado “Cruzadinho” visava 
corrigir os preços das tarifas públicas, defasadas 
mesmo antes do congelamento de preços aplicado 
no início do Plano Cruzado.
O Plano Bresser, de natureza híbrida – já que 
continha elementos ortodoxos e heterodoxos 
em sua formulação - não tinha como objetivo 
eliminar a indexação da economia.
Visando não repetir erros dos planos anteriores, a 
terceira fase do Plano Real foi acompanhada de 
expressivo aperto de liquidez, a fim de conter a 
explosão do consumo que geralmente acompanha 
os processos de estabilização.

QUESTÃO 70

As firmas têm como objetivo precípuo de sua atuação 
a busca do máximo lucro. Com base nesse princípio, 
julgue (C ou E) os itens a seguir:

Uma isoquanta apresenta todas as combinações 
de dois insumos que podem gerar o mesmo nível 
de produção.
A curvatura da isoquanta é medida por sua 
inclinação em cada ponto, que representa a taxa 
à qual os dois insumos podem ser substituídos 
mantendo-se a produção constante.
Ao longo de uma isoquanta convexa típica, a taxa 
marginal de substituição técnica aumenta (em 
módulo) à medida que nos movemos para baixo.
A linha de isocusto representa todas as possíveis 
combinações de trabalho e capital que podem ser 
adquiridas a um custo total constante.

1

2
5

3
8
9

4

1

2
5

3

8
4

1

2
5

3
8
4

1

2
5

3
8

4

QUESTÃO 71

Acerca dos modelos de determinação da renda – clássico 
– keynesiano simples e IS-LM – julgue (C ou E) os itens 
a seguir.

Contrariando a teoria clássica, Keynes considera 
a rigidez dos salários nominais como um 
dos fatores explicativos para a presença de 
desemprego e recessão em uma economia.
Segundo a teoria clássica, a produtividade da mão 
de obra coincide com a própria curva de demanda 
por mão de obra, donde se depreende que a 
demanda por trabalho depende inversamente do 
valor do salário real.
Se a propensão marginal a poupar for igual à 0,4, 
então o valor do multiplicador keynesiano será 2,5. 
No modelo IS-LM, o chamado “caso clássico” 
descreve uma situação em que a política fiscal 
tem máxima eficácia sobre o produto, já que não 
há alterações na taxa de juros.

QUESTÃO 72

Os modelos de crescimento econômico são importantes 
ferramentas para a compreensão do comportamento das 
variáveis que explicam as flutuações econômicas no 
longo prazo. Acerca deste tema, julgue (C ou E) os itens 
a seguir.

Para Joseph Schumpeter, a força fundamental que 
move a produção capitalista e, consequentemente, 
o desenvolvimento econômico, é o fenômeno 
tecnológico e, com ele, o processo de inovação. 
Segundo o autor, são relevantes as inovações ditas 
radicais, advindas, por exemplo, da introdução 
de novos bens de consumo no mercado ou do 
surgimento de novos métodos de produção. 
No modelo de Harrod-Domar, a chamada 
taxa garantida de crescimento representa um 
equilíbrio estável, embora ocorra sob o chamado 
“fio da navalha”.
No modelo de Solow, a taxa de poupança é a 
causa determinante do estoque de capital no 
estado estacionário.
No modelo de Solow com crescimento 
populacional e sem progresso técnico, a taxa 
de crescimento do produto total no estado 
estacionário é igual à taxa de crescimento 
populacional.

Espaço livre
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QUESTÃO 73

Com base em seus conhecimentos sobre o mercado 
cambial, julgue C ou E os itens a seguir:

Sob um regime de câmbio fixo, a política 
monetária perde eficácia pela necessidade do 
Banco Central interferir no mercado cambial para 
manter a taxa cambial estabelecida.
Sob um regime de câmbio flutuante, um aumento 
nos gastos governamentais tende a levar a uma 
valorização da moeda nacional.
Toda desvalorização da taxa de câmbio nominal, 
necessariamente, altera o saldo da balança 
comercial.
A política comercial não tem efeitos duradouros 
sobre o saldo da balança comercial sob um regime 
de câmbio flutuante.
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