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QUESTÃO 32

On a visit to Beirut during the terrible civil war of
1975-1976 a French journalist wrote regretfully of the gutted
downtown area that “it had once seemed to belong to the
Orient of Chateaubriand and Nerval”. He was right about the
place, of course, especially so far as a European was
concerned. The Orient was almost a European invention, and
had been since antiquity a place of romance, exotic beings,
haunting memories and landscapes, remarkable experiences.
Now it was disappearing; in a sense it had happened, its time
was over.
Americans will not feel quite the same about the
Orient, which for them is much more likely to be associated
very differently with the Far East (China and Japan, mainly).
Unlike the Americans, the French and the British — less so the
Germans, Russians, Spanish, Portuguese, Italians, and Swiss —
have had a long tradition of what I shall be calling Orientalism,
a way of coming to terms with the Orient that is based on the
Orient’s special place in European Western experience. The
Orient is not only adjacent to Europe; it is also the place of
Europe’s greatest and richest and oldest colonies, the source of
its civilizations and languages, its cultural contestant, and one
of its deepest and most recurring images of the Other. In
addition, the Orient has helped to define Europe (or the West)
as its contrasting image, idea, personality, experience. The
Orient is an integral part of European material civilization and
culture. Orientalism expresses and represents that part
culturally and even ideologically as a mode of discourse with
supporting institutions, vocabulary, scholarship, imagery,
doctrines, even colonial bureaucracies and colonial styles. In
contrast, the American understanding of the Orient will seem
considerably less dense.
To speak of Orientalism therefore is to speak mainly,
although not exclusively, of a British and French cultural
enterprise, a project whose dimensions take in such disparate
realms as the imagination itself, the whole of India and the
Levant, the spice trade, colonial armies and a long tradition of
colonial administrators, a formidable scholarly corpus,
innumerable Oriental “experts” and “hands”, an Oriental
professorate, many Eastern sects, philosophies, and wisdoms
domesticated for local European use — the list can be
extended more or less indefinitely. From the beginning of the
nineteenth century until the end of World War II, France and
Britain dominated the Orient and Orientalism; since World
War II America has dominated the Orient, and approaches it as
France and Britain once did. Out of that closeness, whose
dynamic is enormously productive even if it always
demonstrates the comparatively greater strength of the
Occident (British, French, or American), comes the large body
of texts I call Orientalist.
E. W. Said. Orientalism. New York: Pantheon, 1978, p. 1-4 (adapted).

Decide whether the following statements are right (C) or wrong (E)
according to text I.
1

The author asserts that the Orient, as Europeans tend to see it,
is a culturally ancient creation.

2

The Portuguese as well as other European peoples share the
exact same Orientalist tradition as the British.

3

Even though the Orient neighbours Europe, the peoples of this
region are the most likely to appear as Europe’s Other.

4

It can be said that the French journalist quoted in the text was
disappointed not to find the landscape once described by the
referred writers.
QUESTÃO 33

Considering the grammatical and semantic aspects of text I, decide
whether the following items are right (C) or wrong (E).
1

The word “Orientalist” (R.49) could be correctly replaced by
Orientalists.

2

The texts defined by E. W. Said as Orientalist, albeit
numerous, always suggest the Occident’s superiority.

3

The adjective “remarkable” (R.8) could be replaced by
significant or uncanny in the context of the text.

4

The expression “coming to terms with” (R.17) could be
replaced by assimilating, without altering the meaning of the
sentence.
QUESTÃO 34

According to text I, decide whether the following statements are
right (C) or wrong (E).
1

The notion of Orientalism, which the author intends to
investigate, is built upon a volume of written texts throughout
the centuries.

2

The Orient has taken part in molding the contemporary
European experience.

3

The British and French tradition of Orientalism is forged
through the colonial experience and academic corpora.

4

Presently, America situates itself in a different position towards
the Orient, regarding British and French perspectives.
QUESTÃO 35

In text I, without altering the meaning of the sentence, the noun
“realms” (R.35) could be replaced by (mark right — C — or
wrong — E):
1

spheres.

2

domains.

3

grounds.

4

divisions.
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The way, today, we tell any of the tales of “voyage of
discovery”, is in terms of crossing and conquering space.
Cortés voyaged across space, found Tenochtitlán, and took it.
“Space”, in this way of telling things, is an expanse we travel
across.
We know “globalisation” in its current form is not the
result of a law of nature. It is a project. It is not a description
of the world as it is so much as an image in which the world is
being made.
This much is now well established in critiques of
today’s globalisation. But it is perhaps less often made explicit
that one of the crucial manoeuvres at work within it, to
convince us of the ineluctability of this globalisation, is a
sleight of hand in terms of the conceptualisation of space and
time. And this has social and political effects. It says that
Mozambique and Nicaragua are not really different from “us”.
We are not to imagine them as having their own trajectories,
their own particular histories, and the potential for their own,
perhaps different, futures. They are not recognised as coeval
others. They are merely at an earlier stage in the one and only
narrative it is possible to tell. That cosmology of “only one
narrative” obliterates the multiplicities, the contemporaneous
heterogeneities of space. It reduces simultaneous coexistence
to place in the historical queue. In the context of a world which
is, indeed, increasingly interconnected, the notion of place has
come to have totemic resonance.
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D. Massey. For space. London: Sage Publications, 2005, p. 4-5 (adapted).

QUESTÃO 36

34

Pierre Englebert’s attempt to measure all of Africa
using the yardstick of a single historical factor is highly
problematic. In this regard, Englebert’s book suffers from four
tendencies, the first two of which involve a dominant mode in
current writing about Africa, and the third and fourth of which
reflect the constraints of academic publishing, particularly in
the United States of America. Current writing about Africa is
characterised, firstly, by a remarkable tendency to generalise
about the entire continent, which no author specialising in
Asia, for example, would dare contemplate. This usually
involves the extrapolation of a single empirical situation to the
entire continent. In Englebert’s case, this clearly relates to his
experience in the eastern Congo, which is made to serve as an
example for all of sub-Saharan Africa. This tendency is
associated, secondly, with an intensive search for a single
factor that would explain the plight of Africa, a conceptual
master key that can unlock the puzzle of the “African
exception”. Englebert’s book is a typical example of this
tendency to substitute historical explanations with a philosophy
of history. He is not concerned with the identification of
contingent factors which, through their myriad combinations
and mutual (correlated) causal processes, have led to the
emergence of the current complex situation on the African
continent. Instead, he claims that the entire situation arose from
a single historical moment — that of decolonisation — and
evolved by necessity from this, and that this historical moment
gave birth to a structure of post-coloniality, from which
African states are fundamentally incapable of liberating
themselves (while non-African post-colonies apparently are
capable). Here, the argument becomes outright theological:
The sovereignty accorded by outside actors represents the
“original sin” of African statehood. As a consequence, and
keeping in line with this theological mode of thinking,
post-colonial Africa can be saved only by others.
T. Bierschenk. Book Review — Pierre Englebert (2009), Africa: unity, sovereignty,
and sorrow. Internet: <http://journals.sub.uni-hamburg.de> (adapted).

Considering the ideas and the vocabulary of text II, decide whether
the statements below are right (C) or wrong (E).

QUESTÃO 38

1

The word “ineluctability” (R.13) is synonymous with
questionability.

Decide whether the following statements, concerning the
grammatical and semantic aspects of text III, are right (C) or
wrong (E).

2

The expression “sleight of hand” (R.14) carries the notion of
skilful deception.

1

3

The author asserts that, even though “space” is an extension to
be travelled, it is nowadays intertwined with the notion of time.

2

The adjective “coeval” (R.19) could be replaced by coetaneous
without changing the meaning of the sentence.

3

4

QUESTÃO 37

Decide whether the statements below, concerning the ideas and the
vocabulary of text II, are right (C) or wrong (E).

4

Both the author of the book itself and the reviewer agree that
African countries should not have had their independence
determined by outside forces.
Most publications tend to propose explanations for the
situation of African and Asian countries in a generalised form.
If “yardstick” (R.2) is replaced by criterion in the text, it would
be necessary to change the preposition following it — “of” —
in order to maintain grammatical accuracy.
The author of the review blames the problems of Englebert’s
book mostly on his search for a single answer for the issues
concerning African countries.
QUESTÃO 39

1

The social and political consequences of the definition of
globalisation are that some countries may be regarded as
delayed in their historic progression.

2

The phrase “obliterates the multiplicities” (R.22) can be
replaced by removes diversities, without changing the
meaning of the sentence.

1

3

In the text, the adjective “totemic” (R.26) is the same as
emblematic.

3

4

Globalisation, as a project, intends to respect and promote
different futures and dynamics for different countries.

The statements below are about the ideas of text III and the
vocabulary used in it. Decide whether those statements are right (C)
or wrong (E).

2

4

The author of the review understands the problems of the
African continent as a more complex issue.
The word “myriad” (R.21) is synonymous with intricate.
Englebert’s experience in the eastern Congo is paradigmatic
for the elaboration of his thesis.
The noun “constraints” (R.6) could be correctly replaced by
limitations.
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The basic instruments of public diplomacy are hardly
new. The United States, for example, has conducted
educational and cultural exchange programs for almost
sixty years. Cultural diplomacy is usually an exercise in
deferred gratification, since such exchange programs typically
don’t offer immediate or obvious payoffs. Instead, programs
such as the Fulbright educational exchanges represent a
long-term strategic investment in establishing mutual trust and
understanding. Similarly, the US information programs
overseas have a long pedigree: the daily Washington File
(formerly the Wireless File) began operation in the State
Department in 1935 after an ambassador complained that the
slow distribution of official information was “about as useful
as a Roman ruin in a fast-changing world”.
The flow of information since has neither slowed nor
stopped changing. In recent months, the biggest internal
change, of course, has been integration. Public diplomacy
programs, once administered by the US Information Agency,
are now integrated into the Department of State under the
Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs.
Moreover, public diplomacy officers serve in each of the
Department’s regional and functional bureaus and in public
affairs sections of the embassy.
Internet: <www.publicdiplomacy.org> (adapted).

QUESTÃO 40

Considering the content of text IV, decide whether the following
statements are right (C) or wrong (E).
1
2
3
4

US educational and cultural exchange programs have been in
place for over sixty years.
The US information programs abroad started operating due to
an ambassador’s complaint.
The basic instruments of public diplomacy have practically
remained the same.
Public diplomacy programs still remain disconnected across
government agencies.
QUESTÃO 41

Decide whether the statements below are right (C) or wrong (E)
according to the ideas and information of text IV.
1
2
3

4
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Integration is bigger than any other internal change.
Public diplomacy programs have long been integrated into the
Department of State.
Public diplomacy officers serve either in the Department’s
regional and functional bureaus or in public affairs sections of
the embassy.
The flow of information has been slowing its pace for years.

Most trade between friendly nations, particularly those
who operate within the multilaterally agreed rules of the World
Trade Organisation (WTO) and other relevant international
agreements, proceeds smoothly. However, disputes do arise, and
they fall into three main categories: (i) Conflicts of policy between
sovereign governments which then have an impact on their mutual
trade and investment; (ii) Disputes over practical trade actions
which are initiated by governments, or get escalated to the
intergovernmental level; and (iii) Disputes over the proper
application to trade of internationally agreed standards in broader
policy areas like environmental protection or labour conditions. All
such disputes require diplomatic intervention, sometimes by
generalist diplomats, but most often by technical trade specialists.
Sometime ago, the most visible trade-related dispute was
that between the United States Government and BP over the
disastrous Macondo oil leak in the Gulf of Mexico. However, this
is not a typical case. The principal company involved happens to be
UK-based (though BP has almost as many US shareholders as
British), but a similar disaster could occur at any time to a US-based
operator. No intergovernmental differences of substance are at stake
— the British Government became involved only indirectly, and
because of the knock-on effects which the costs of this accident will
have on BP shareholders and on pension funds in the UK.
Michael Johnson. The impact of political and diplomatic disputes on
international business activity. Internet: <www.ibde.org> (adapted).

QUESTÃO 43

Based on text V, decide whether the statements below are right (C)
or wrong (E).
1

There has never been any conflict between members of WTO.

2

Trade disputes can be categorized into at least three facets.

3

Friendly nations are those ones which belong to WTO.

4

The majority of international trade is carried out free of
difficulties.
QUESTÃO 44

Decide whether the following statements are right (C) or wrong (E)
according to text V.
1

In text IV the expression “deferred gratification” (R.5) could be
replaced, without changing of meaning, by (decide whether the
items below are right — C — or wrong — E):

Disputes on international issues neither demand the
intervention of diplomats nor of technical trade experts.

2

Never before has there been a dispute between the US
Government and BP.

1

3

The main company involved in the Macondo accident is, just
by chance, based in UK.

4

Intergovernmental differences of substance are not involved in
the case.

QUESTÃO 42

2
3
4

expected gratification.
generous expectation.
paid-off expectation.
put-off gratification.
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HISTÓRIA DO BRASIL
QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

“Os acontecimentos são como a espuma da história, bolhas
que, grandes ou pequenas, irrompem na superfície e, ao estourar,
provocam ondas que se propagam a maior ou menor distância”. São
de Georges Duby essas observações. De acordo com ele,
“acontecimentos sensacionais” — a exemplo da chegada da corte
portuguesa à cidade do Rio de Janeiro, em 1808; da criação do
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815;
da oficialização do rompimento entre Brasil e Portugal, em 1822;
da outorga da Carta Constitucional do Império, em 1824; e
da abdicação de D. Pedro I, em 1831 — podem apresentar valor
inestimável para a compreensão das circunstâncias históricas nas
quais se evidenciaram.
Cecília Helena de Salles Oliveira. Repercussões da revolução:
delineamento do império do Brasil, 1808/1831. In: Keila Grinberg e
Ricardo Salles (Orgs.). O Brasil imperial (vol. I - 1808-1831). Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 17 (com adaptações).

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

2

As teses libertárias do Iluminismo, que embalaram a
Revolução Francesa de 1789 e impulsionaram a independência
das treze colônias inglesas na América do Norte, em 1776,
também chegaram ao Brasil, presentes em movimentos
emancipacionistas como as Conjurações Baiana (1798) e
Mineira (1789).
A oficialização do rompimento entre o Brasil e a metrópole
portuguesa, ainda que conduzida por setores da elite política
colonial, tendo à frente o próprio príncipe regente D. Pedro, se
fez acompanhar da ação popular que, em alguns pontos do
território brasileiro, enfrentou as tropas portuguesas que
se insurgiram contra a independência, a exemplo da batalha do
Jenipapo, no Piauí, e da guerra finalmente vencida pelos
baianos em 2 de julho de 1823.

3

Decisão estratégica de D. João VI, a criação do Reino Unido,
em 1815, objetivou demonstrar, às forças políticas que
passaram momentaneamente a dominar o cenário europeu
devido à derrota imposta a Bonaparte e ao pretenso
aniquilamento do legado da Revolução Francesa, que Portugal
não se curvava aos ditames do Congresso de Viena.

4

Há relativo consenso historiográfico quanto ao fato de que a
transferência do Estado português para a colônia foi decisiva
para que o processo de independência do Brasil, já em curso
desde as últimas décadas do século XVIII, sofresse solução de
continuidade e só se concretizasse após a vitória da revolução
absolutista irrompida no Porto, em 1820.

Nas revoltas e guerras, um dos sons mais significativos,
pela carga de dor que traz e pelos desdobramentos político-sociais
que produz, é o dos tiros. A década de 30 do século XX começou
com um dos eventos mais decisivos da história do Brasil, não
importando se sua designação consagrada — Revolução de 1930 —
tenha suscitado muitos debates na área acadêmica sobre seu real ou
autêntico caráter revolucionário, como movimento de
transformação das estruturas socioeconômicas do país. Entre esses
dramáticos sons de abertura e desfecho, ainda houve uma guerra
civil (a Revolução Constitucionalista de 1932). Além disso, esse foi
o momento em que eclodiu a Segunda Guerra Mundial, cujos
impactos na vida política e econômica brasileira foram grandes.
Angela de Castro Gomes. As marcas do período. In: Lilia
Moritz Schwarcz (Dir.). História do Brasil nação: 1808-2010.
Vol. 4 (Olhando para dentro: 1930-1964). Madri: Fundación
Mapfre; Rio de Janeiro: Objetiva, 2013, p. 24 (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue (C ou E)
os itens subsequentes, considerando o contexto histórico brasileiro
a partir da última década da Primeira República.
1

Ao mencionar os grandes “impactos na vida política e
econômica brasileira” produzidos pela Segunda Guerra
Mundial, o texto remete à vitoriosa ação diplomática que levou
o país a participar diretamente desse conflito ao lado dos
Aliados, o que lhe ajudou a fundar sua indústria de base
(siderurgia) e, por ter lutado contra o totalitarismo nazifascista,
estimulou a luta interna contra o ditatorial Estado Novo.

2

A crise aguda da Primeira República já se pronunciava no
quatriênio do mineiro Artur Bernardes, de que dá mostra o
estado de sítio mantido por todo o seu governo. A sucessão de
Washington Luís, vencida pelo também candidato paulista
governista Júlio Prestes, tornou irreversível a ruptura do
sistema político que tinha na alternância entre São Paulo e
Minas Gerais na Presidência da República um de seus pontos
de equilíbrio.

3

Os levantes armados de 1922 (Rio de Janeiro) e 1924
(São Paulo), e a própria Coluna Miguel Costa-Luís Carlos
Prestes (1925-1927), em larga medida símbolos do movimento
tenentista, ao receberem ponderável apoio popular, atestavam
a fragilidade de um regime republicano que, malgrado ter-se
afastado gradativamente da subordinação aos interesses
oligárquicos, mostrou-se cada vez mais incapaz de assegurar
a estabilidade política indispensável a sua manutenção.

4

A Revolução Constitucionalista de 1932 traduziu a insatisfação
das elites políticas de São Paulo com o governo provisório de
Getúlio Vargas, a despeito das demonstrações dadas pelo
político gaúcho, em seus primeiros anos de exercício do poder
nacional, de apreço pelo federalismo e de adesão aos
princípios da democracia representativa moderna em voga no
mundo.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

A ditadura do Estado Novo começou a se esgotar tão logo
os rumos da Segunda Guerra Mundial também começaram a mudar.
O governo brasileiro tinha a intenção de dirigir o processo de
transição, definindo-lhe regras, etapas e processos. Mas esse
intento, apesar de apoiado por segmentos expressivos da população,
sofreu pressões de variada natureza, especialmente por parte
daqueles que desejavam o fim imediato e definitivo do regime
autoritário do Estado Novo.
Lucília de Almeida Neves Delgado. Partidos políticos e frentes
parlamentares: projetos, desafios e conflitos na
democracia. In: Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves
Delgado (Orgs.). O Brasil republicano (Vol. 3: O tempo da
experiência democrática – da democratização de 1945 ao
golpe civil-militar de 1964). Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003, p. 133 (com adaptações).

O levante de Jacareacanga não durou vinte dias. Contudo,
o episódio era indicativo do alto grau de instabilidade política do
país. O presidente que os oficiais da Aeronáutica queriam derrubar
fora empossado no cargo havia menos de um mês, alguém que
vinha de uma carreira política de prestígio construída dentro do
PSD mineiro: deputado federal, prefeito de Belo Horizonte,
governador de Minas Gerais.
Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling.
Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia
das Letras, 2015, p. 412 (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue (C ou E)
os itens seguintes, a respeito da trajetória da experiência política

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue (C ou E)
os próximos itens, a respeito do período da história brasileira por
ele focalizado.
1

2

3

4

brasileira entre 1946 e 1964.
1

A reação intransigente de Juscelino Kubitschek aos levantes de
setores da Aeronáutica contra seu governo, seja no mencionado

Entre as “pressões de variada natureza” que inviabilizaram a
estratégia de Getúlio Vargas de colocar-se na liderança do
processo de distensão do Estado Novo, destaque especial deve
ser conferido aos comunistas que, comandados por Luís Carlos
Prestes — recém-libertado da prisão política —, insurgiram-se
contra a proposta queremista e aglutinaram as correntes de
oposição na defesa de eleições gerais, com a derrubada do
ditador.

levante de Jacareacanga, seja no de Aragarças, recusando-se a
anistiar os revoltosos, fugia dos padrões de tolerância que
caracterizavam o presidente, mas foi entendido como aviso a
qualquer aventureiro que pretendesse se insurgir contra as
instituições e a ordem democrática.
2

consecutivas (Eurico Gaspar Dutra, em 1945; Getúlio Vargas,

O lançamento do Manifesto dos Mineiros, em plena Segunda
Guerra Mundial, constituiu o ponto de partida de um
movimento interno oposicionista, de cunho liberal, que
expressava descontentamento com uma ordem política
autoritária, de contornos fascistas, que tão claramente
caracterizava o Estado Novo.
Levado pelas circunstâncias a cerrar fileiras contra o Eixo na
Segunda Guerra Mundial, a ditadura varguista viveu a
contradição — que se mostrou insolúvel — de lutar
externamente pela liberdade enquanto mantinha o país
submetido a um rígido regime ditatorial. Nessa perspectiva, a
vitória aliada nos campos de batalha impulsionou o sentimento
oposicionista que culminou com a deposição de Vargas em
outubro de 1945, poucos meses depois de encerrado o conflito.
Ressalvadas as especificidades de cada período, é possível
traçar um paralelo entre o Estado Novo e o regime militar
implantado em 1964: de modo semelhante ao de Getúlio
Vargas, que tentou conduzir a reforma política que o manteria
no poder, o regime militar procurou conduzir, a partir de
Ernesto Geisel, o processo de abertura “lenta, gradual e
segura” como forma de manter o controle do processo de
transição no qual haveria o retorno do poder civil e a volta dos
militares aos quartéis.

Derrotada em suas pretensões presidenciais em três eleições
em 1950; Juscelino Kubitschek, em 1955), a UDN teve a
ilusão de ter chegado ao poder com a vitória de Jânio Quadros,
em 1960, candidato ao qual emprestara seu apoio para
assegurar a vitória sobre o marechal Teixeira Lott, do então
majoritário PSD.

3

O texto faz referência à crise política decorrente da vitória
eleitoral de Juscelino Kubitschek nas eleições presidenciais de
1955, cerca de um ano após a morte dramática de Getúlio
Vargas. Refeita a aliança PSD–PTB, que possibilitou a vitória
da chapa JK–João Goulart, ganhou corpo a campanha
oposicionista, conduzida basicamente pela União Democrática
Nacional (UDN), que contestava o resultado do pleito e se
opunha à posse do presidente eleito.

4

Companheiro de chapa de Juscelino Kubitschek, o gaúcho João
Goulart era o herdeiro natural de Getúlio Vargas, em cujo
governo fora ministro do Trabalho, cargo do qual saíra por
ter-se recusado a propor aumento de 100% do salário mínimo,
como exigia o movimento sindical, por considerá-lo
incompatível com a situação econômico-financeira do país,
ainda que considerasse justo o percentual defendido pelos
representantes dos trabalhadores.
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QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

A atmosfera política era de grande agitação não apenas
entre os militares, políticos e empresários que queriam livrar-se do
governo. João Goulart defrontara-se, no início de 1964, com sua
própria fragilidade. Chegara à Presidência da República por acaso
e por sorte, após a surpreendente renúncia de Jânio Quadros e
contra a vontade dos ministros militares, que só admitiram sua
posse depois de tratativas políticas que o enquadraram.

No ano em que ocorreu, a campanha das Diretas Já
mobilizou milhares de pessoas, mas, naquele mesmo ano, a
mobilização foi logo frustrada, retardando-se com isso o avanço da
democracia representativa. Em seguida, assistiu-se no país à nova
mobilização da sociedade, agora voltada para a convocação de uma
Assembleia Nacional Constituinte. Ou, melhor dizendo, de um
Congresso Constituinte. Aí, até a redação final e aprovação da
Constituição de 1988, de tudo se discutiu. A Constituição
resultante, apesar de tudo, representou o marco de um novo período
da história do Brasil contemporâneo.

Carlos Fico. Além do golpe: a tomada do poder em
31 de março de 1964 e a ditadura militar. Rio de
Janeiro: Record, 2004, p. 16 (com adaptações).

Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do
Brasil: uma interpretação. São Paulo: Senac
São Paulo, 2008, p. 872 (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue (C ou E)
os itens subsequentes, relacionados à crise final do regime da

Considerando a abrangência histórica do período a que o
texto anterior se refere, julgue (C ou E) os itens que se seguem.

Constituição de 1946.
1

1

A emenda Dante de Oliveira, no marco de uma campanha
popular sem precedentes na história brasileira, teve menos
votos a favor do que contra no Congresso Nacional,
inviabilizando, naquele momento, o retorno das eleições
presidenciais diretas. Para muitos estudiosos, uma razão
preponderante para a derrota da emenda foi a divisão entre as
lideranças oposicionistas, que nem mesmo chegaram a
partilhar o mesmo palanque na campanha, que tinha por lema
a frase “Eu quero votar para presidente”.

2

Ao afirmar que “de tudo se discutiu” ao longo do processo
constituinte, o texto reitera o fato de que a Carta de 1988 — a
“Constituição Cidadã”, na expressão célebre de Ulysses
Guimarães — resultou de significativa participação da
sociedade, em especial de seus setores organizados, o que pode
lhe ter conferido, como muitos críticos apontam, uma certa
dimensão corporativa.

3

Talvez movidos pelo sentido de repulsa ao autoritarismo do
qual o país acabara de sair, em processo semelhante ao que
conduziu os trabalhos constituintes de 1946, os congressistas
que elaboraram a Carta de 1988 enfatizaram a defesa das
liberdades públicas, mas praticamente passaram ao largo dos
direitos e garantias individuais e coletivos, possivelmente por
terem seguido à risca texto preliminar produzido por uma
comissão de juristas nomeada pelo presidente da República.

4

A volta do poder civil, depois de duas décadas de regime
autoritário sob os militares, deu-se de forma inesperada: eleito
indiretamente pelo mesmo colégio eleitoral que a ditadura
criara, Tancredo Neves não chegou a tomar posse, abatido por
enfermidade que o levaria à morte algum tempo depois. Seu
vice, José Sarney, que fizera boa parte de sua carreira política
apoiando o regime militar, acabou por ser o condutor do novo
cenário político que fazia o país reencontrar-se com as
liberdades democráticas.

Ao falar em “tratativas políticas” que enquadrariam João
Goulart para que ele fosse empossado, o texto indica a
complexa negociação política que possibilitou a aprovação da
emenda parlamentarista, o que, para muitos apoiadores do
vice-presidente, não passou de autêntico golpe branco, por
abolir funções próprias do presidencialismo historicamente
vigente na República.

2

A tensão política vivida pelo Brasil nos primeiros anos da
década de 60 refletia, de um lado, o próprio esgotamento do
regime em vigor desde a queda do Estado Novo e, de outro,
o embate ideológico que, após a vitória da revolução cubana e
de sua adesão ao comunismo, envolveu dramaticamente o
continente americano.

3

A Política Externa Independente, lançada no breve governo de
Jânio Quadros, sob a liderança de San Tiago Dantas, embora
atenuada no período de Goulart, foi um dos símbolos da
polarização ideológica daquele contexto histórico, chegando
mesmo a suplantar, em importância e na intensidade do debate,
o explosivo tema da reforma agrária.

4

Tendo tomado posse em 31 de janeiro de 1961, Jânio Quadros
renunciou em 25 de agosto do mesmo ano. Temendo as
consequências do gesto considerado perigoso e injustificável,
o Poder Legislativo, sob a presidência do senador Auro Moura
Andrade, esforçou-se por demover o presidente de seu intento,
tendo postergado ao máximo a leitura do texto da renúncia no
plenário do Congresso Nacional.
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HISTÓRIA MUNDIAL
QUESTÃO 51

No século passado, o fascismo e o comunismo foram correntes
ideológicas presentes na política de muitos países. A respeito dessas
correntes, julgue (C ou E) os itens subsequentes.
1

2

3

4

Na Itália fascista e na União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) de Stálin, a lei era instrumento de controle
social, e não de proteção do indivíduo.
Comunistas e fascistas compartilhavam a convicção de que a
luta de classes era o fator principal das mudanças históricas e
de contenção dos nacionalismos.
O VI Congresso do Comintern, a Terceira Internacional,
de 1928, classificou os social-democratas como principais
aliados do proletariado na luta contra o imperialismo.
Fascistas e comunistas divergiam quanto à eficiência da
intervenção do Estado na economia.

QUESTÃO 54

Na segunda metade do século passado, países da América Latina
vivenciaram diferentes regimes políticos e situações de ameaça
à ordem constitucional. Com referência a essa realidade, julgue
(C ou E) os itens subsequentes.
1

Os movimentos mais atuantes da guerrilha urbana contrária
à ditadura militar instalada em 1966 na Argentina eram o
Exército Revolucionário do Povo, de ideologia trotskista, e os
montoneros, adeptos do peronismo.

2

Em 1955, o presidente argentino Juan Domingo Perón foi
deposto por um golpe militar, acusado de simpatizante do
comunismo, após legalizar o Partido Comunista e estabelecer
relações diplomáticas com a URSS.

3

Em 1968, por meio de golpes de Estado, militares reformistas
ocuparam o poder no Peru e no Panamá e, no ano seguinte,
o militarismo reformista alcançou o poder na Bolívia.

4

No Chile, em 1970, o socialista Salvador Allende chegou ao
poder em eleições democráticas, representando a Unidade
Popular, que reunia, entre outros, grupos políticos e correntes
ideológicas, socialistas, comunistas, social-democratas e
dissidentes democratas cristãos.

QUESTÃO 52

Tendo em vista que, na primeira metade do século XX, houve
importantes inovações nos padrões culturais e estéticos, julgue
(C ou E) os seguintes itens.
1

2

3

4

Le Corbusier propunha que a arquitetura superasse o desnível
entre a modernidade tecnológica, presente na indústria, e o
atraso nas cidades sem estética e nas residências populares com
conforto precário.
Na década de 40, o movimento denominado jdanovismo
estabeleceu como diretriz para a organização intelectual e
artística, na URSS e entre seus simpatizantes no mundo,
a adoção dos princípios do Modernismo, por estarem em
harmonia com o desenvolvimento industrial do país.
O painel Guernica, de Pablo Picasso, representa o impacto
social do uso de armas de destruição em massa, como os
bombardeios aéreos e as metralhadoras, durante a Primeira
Guerra Mundial.
A Revolução Russa de 1917 pôs fim ao conservadorismo
cultural e, nos anos 20, com o apoio do Partido Comunista,
artistas e intelectuais de vanguarda desenvolveram o
construtivismo, em consonância com a edificação da sociedade
socialista.
QUESTÃO 53

Acerca das repercussões da Primeira e da Segunda Guerras
Mundiais em diferentes aspectos nas sociedades latino-americanas,
julgue (C ou E) os itens seguintes.
1

2

3

4

A Argentina manteve-se neutra durante quase toda a Segunda
Guerra Mundial, tendo declarado guerra à Alemanha em 1945,
para reunir condições de participar da Conferência de São
Francisco.
Na Segunda Guerra Mundial, um acordo — o Programa
Braceros, que vigorou de 1942 a 1964 — entre o México e os
Estados Unidos da América permitiu que grande número de
mexicanos fosse trabalhar na agricultura norte-americana.
A Primeira Guerra Mundial teve efeitos econômicos positivos
em vários países latino-americanos: o aumento da demanda
por matérias-primas e a produção de manufaturados antes
importados.
Na sequência da Primeira Guerra Mundial, os investimentos
britânicos em países latino-americanos foram superados pelos
investimentos oriundos dos EUA.

QUESTÃO 55

Os franceses fizeram em 1789 o maior esforço que um
povo já empreendeu, a fim de, por assim dizer, cortarem em dois o
seu destino e separarem por um abismo o que haviam sido até então
do que queriam ser dali em diante. Com esse objetivo, tomaram
toda espécie de precauções para não levarem para a sua nova
condição coisa alguma do passado; impuseram a si mesmos toda
sorte de coerções para se moldarem diferentemente de seus pais;
enfim, nada esqueceram para se tornarem irreconhecíveis.
Alexis de Tocqueville. O antigo regime e a revolução.
São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. xlii (com adaptações).

Tendo o trecho de texto de Tocqueville como referência inicial,
julgue (C ou E) os itens que se seguem, acerca de revoluções que
marcaram a história europeia no final do século XVIII e no
século XIX.
1

O caráter europeu das revoluções de 1848 deve-se ao fato de
o movimento ter promovido alterações políticas em várias
regiões, como a Península Ibérica, a Grã-Bretanha, a Irlanda e
a Escandinávia.

2

Uma consequência das revoluções de 1848 foi a saída de
Klemens von Metternich da condição de ministro do exterior
do Império Austríaco, posto por ele ocupado desde a época das
Guerras Napoleônicas.

3

A Comuna de Paris, movimento popular e proposta política de
caráter radical e de orientação socialista, controlou a cidade de
Paris por cerca de três meses, na esteira da derrota da França
na Guerra Franco-Prussiana.

4

A radical descontinuidade política instaurada pela Revolução
Francesa, sobretudo depois da abolição da monarquia
em 1792, impediu o reagrupamento das forças que compunham
o Antigo Regime e garantiu a estabilidade do regime
republicano francês até o final da Primeira Guerra Mundial.
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QUESTÃO 56

QUESTÃO 58

Desde o começo, o liberalismo europeu do século XIX foi
marcado por contradições. Havia contradições nas atitudes liberais
em relação ao passado, entre as ideias liberais quanto às táticas mais
adequadas ao presente e ainda quanto aos projetos liberais de
futuro. É por isso que tem sido tão difícil definir o liberalismo.
Para os historiadores — da mesma maneira que, outrora, para os
observadores contemporâneos — é complicado decidir até mesmo
se o liberalismo deve ser considerado como um movimento de
esquerda ou de direita.
Alan S. Kahan. Liberalism in nineteenth-century Europe. The political culture
of limited suffrage. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003, p. 1 (com adaptações).

Acerca das correntes ideológicas radicais que marcaram o cenário
político do século XIX, julgue (C ou E) os itens a seguir.
1

O anarquismo do século XIX, que se desenvolveu a partir do
pensamento e da ação de figuras como Pierre-Joseph Proudhon
e Mikhail Aleksandrovitch Bakunin, foi marcado pelo ideal de
supressão do Estado, pela aceitação da violência como tática
política e pela rejeição do antissemitismo.

2

Diferentemente do liberalismo, que forma uma tradição
política centrada no individualismo, o socialismo abrange um
conjunto de teorias políticas, filosofias sociais, práticas e
formas de engajamento estruturadas em torno de princípios
coletivistas que priorizam a solidariedade e a distribuição
equitativa da riqueza.

3

O socialismo no século XIX fundou-se não apenas nas
formulações teóricas dos intelectuais que o idealizaram, como
Charles Fourrier, Louis Blanc e Karl Marx, mas também na
prática de movimentos como o socialismo cristão, o
sindicalismo e o cooperativismo.

4

Como intelectual engajado e agitador político, Karl Marx
procurou cultivar laços com diferentes grupos socialistas da
Europa, ainda que, paralelamente, tenha, com frequência,
sublinhado o caráter “científico” da sua versão da teoria
socialista e criticado o “socialismo utópico” de alguns dos seus
contemporâneos.

A respeito da trajetória do liberalismo europeu do século XIX,
referido no fragmento de texto de Alan S. Kahan, julgue (C ou E)
os itens seguintes.
1

2

3

4

Liberais atuantes na França da primeira metade do século XIX,
como Benjamin Constant e François Guizot, notabilizaram-se
por defender uma variante radical de liberalismo centrada na
defesa do princípio da soberania popular e da ampliação do
sufrágio.
O liberalismo de Alexis de Tocqueville abriga uma apologia
dos valores das classes médias baseada na crença da força
civilizadora do comércio, popularizada por Adam Smith, entre
outros.
A despeito das dificuldades relativas à definição do termo,
o liberalismo do século XIX distingue-se, em geral, pela
preocupação com a proteção de direitos individuais
fundamentais contra ameaças de intervenção arbitrária do
Estado.
No mundo de língua alemã, o liberalismo de Wilhelm von
Humboldt, marcado por uma concepção deflacionista do
Estado como simples meio destinado a garantir a segurança
dos indivíduos, contrasta com a visão desenvolvida na filosofia
política de Hegel, em que o Estado figurava como o lugar
privilegiado da materialização da liberdade.
QUESTÃO 57

QUESTÃO 59

Com relação ao colonialismo e ao imperialismo no século XIX e no
início do século XX, julgue (C ou E) os próximos itens.
1

Na Conferência de Berlim (1884-1885), Portugal viu-se
forçado a abrir mão das suas principais possessões coloniais na
África, a saber, dos territórios que hoje correspondem, mais ou
menos, a Angola e Moçambique.

2

As múltiplas disputas entre Grã-Bretanha e Alemanha por
colônias na África e na Ásia, na virada do século XIX para
o século XX, e a inexistência de processos de regulação dessas
disputas, constituem a principal causa da deflagração da
Primeira Guerra Mundial.

3

A derrota britânica na Guerra de Independência travada pelas
treze colônias inglesas da América do Norte, a independência
do Haiti em relação à França, bem como os processos de
emancipação frente às metrópoles ibéricas, conduzidos nas
Américas do Sul e Central nas primeiras décadas do
século XIX, marcaram o fim do colonialismo típico do Antigo
Regime e o início de uma nova fase da história colonial
europeia.

4

Em razão do seu próprio passado colonial e do seu
considerável mercado consumidor interno, os Estados Unidos
da América abstiveram-se de participar da expansão colonial
levada adiante pela maioria das grandes potências mundiais no
último quarto do século XIX.

A respeito do Congresso de Viena (1814-1815), a ordem
internacional por ele estabelecida e eventos correlacionados a esse
tema, julgue (C ou E) os itens subsequentes.
1

2

3

4

A Quádrupla Aliança, selada em 1815 entre a Grã-Bretanha,
o Império Austríaco, o Império Russo e o Reino da Prússia,
impediu a participação da França no Congresso de Viena e
assegurou a exclusão desse país do círculo das grandes
potências europeias até a metade do século XIX.
A Guerra da Crimeia — um dos maiores conflitos militares em
que se envolveram Estados europeus e asiáticos entre as
Guerras Napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial —, ao
opor, de um lado, Grã-Bretanha e França, e, do outro, a Rússia,
provocou séria elevação no nível de tensão do sistema
internacional.
O equilíbrio entre os grandes Estados europeus, estabelecido
no Congresso de Viena, rompeu-se com a agressiva política
externa realizada na Alemanha por Otto von Bismarck, a qual,
após a fundação do II Reich, causou perdas territoriais
expressivas à Grã-Bretanha, à Rússia, à França e à Áustria.
Apesar de comprometido com a preservação de valores
políticos e sociais pré-revolucionários, o Congresso de Viena
não restaurou a ordem internacional vigente antes da
Revolução Francesa; em lugar disso, produziu um novo tipo de
equilíbrio entre os Estados europeus.
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NOÇÕES DE DIREITO E
DIREITO INTERNACIONAL
PÚBLICO

QUESTÃO 60

Para a geração dos “pais fundadores”, a expansão dos
Estados Unidos da América para o oeste abria a possibilidade de
realizar uma utopia espacial grandiosa. Na visão de Thomas
Jefferson, os EUA tinham uma oportunidade sem precedentes de
evitar o declínio das velhas sociedades europeias, na medida em
que o seu desenvolvimento se realizasse no espaço e não
precipuamente no tempo.
Jürgen Osterhammel. Die Verwandlung der Welt.
Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München:
CH Beck, 2011, p. 479 (traduzido e adaptado).

QUESTÃO 62

Acerca do processo legislativo, da hierarquia das normas e
do controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos,
julgue (C ou E) os itens que se seguem.
1

A propósito do tema abordado no texto precedente, julgue (C ou E)
os itens seguintes.
1

2

3

4

O reconhecimento oficial dos Estados Confederados da
América pela Rússia e pela França, nos primeiros meses da
Guerra Civil, conferiu aos secessionistas certa legitimidade
internacional, garantindo-lhes mercado consumidor para as
suas exportações agrícolas, além do fornecimento de armas e
munição.
Em meados do século XIX, com a expansão que acrescentou
ao território estadunidense áreas como a antiga colônia
francesa de Luisiana, e as antigas colônias espanholas da
Flórida Ocidental, da Flórida Oriental e do Texas, os Estados
Unidos da América transformaram-se na maior potência
econômica e militar do planeta.
O processo de expansão territorial estadunidense foi
acompanhado da integração das populações autóctones
à sociedade da fronteira expandida, ainda que, geralmente, as
pessoas de origem indígena não ocupassem posições
privilegiadas na comunidade política nem no sistema
econômico.
Para a Guerra de Secessão contribuíram divergências entre
estados do norte e do sul dos Estados Unidos da América a
respeito da escravidão, que se associaram, entre outros, a
conflitos de interesse decorrentes da defesa do livre-comércio
pelos fazendeiros sulistas e da defesa do protecionismo pela
elite industrial nortista.
QUESTÃO 61

Acerca da vida cultural no mundo moderno, julgue (C ou E) os
itens subsequentes.
1

2

3

4

Uma das mais significativas rupturas promovidas pelo
Modernismo na tradição arquitetônica ocidental foi a rejeição
de elementos ornamentais exteriores e o incremento de uma
preocupação funcional com a ambientação do espaço interno
das edificações.
A pintura abstrata, inaugurada no ocidente moderno na virada
do século XIX para o século XX por artistas como
Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Arthur Kokoschka,
pretende expressar emoções ou estados de espírito por meio de
cores e formas, sem recorrer à representação de objetos do
mundo exterior.
Característica comum a diferentes meios de expressão artística
do Romantismo europeu foi a crítica ao racionalismo
cientificista associado, entre outras, à figura de Isaac Newton.
Uma das preocupações legadas pelo Romantismo a diversos
movimentos de vanguarda nas artes visuais do final do
século XIX e início do século XX, como o Expressionismo e
o Cubismo, foi a tendência a idealizar o passado medieval
europeu, combinada à crítica à tecnificação das relações entre
os seres humanos e a natureza.

2
3
4

Como atos normativos primários, as resoluções destinam-se a
regular matéria de competência da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal, razão por que desempenham tão somente
efeitos internos a ambas as Casas.
Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto,
a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de lei são
resolvidos pelo critério hierárquico.
No sistema constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal
Federal pode exercer o controle de constitucionalidade apenas
em ações de sua competência originária.
Os decretos legislativos são espécies legislativas destinadas a
regular assuntos de competência exclusiva do Congresso
Nacional, como, por exemplo, a aprovação de tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
QUESTÃO 63

Considerando a organização dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário e a disciplina constitucional acerca da responsabilidade
civil do poder público, julgue (C ou E) os itens seguintes.
1

2

3

4

A teoria do risco administrativo fundamenta o princípio
constitucional da responsabilidade civil objetiva do Estado,
que se reveste de caráter absoluto na medida em que a
oficialidade da conduta lesiva implica, necessariamente, o
dever de reparar os danos, indenizando-os, independentemente
da existência de culpa ou dolo.
Insere-se no âmbito da competência exclusiva do Congresso
Nacional autorizar operações externas de natureza financeira
não apenas de interesse da União, mas também dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios.
Compete ao presidente da República, em caráter privativo,
manter relações com Estados estrangeiros e conceder a
acreditação diplomática a seus embaixadores, os quais devem
submeter suas credenciais pessoalmente ao chefe de Estado.
A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de
exequatur às cartas rogatórias competem ao Superior Tribunal
de Justiça.
QUESTÃO 64

Acerca da personalidade jurídica, da hierarquia das normas e
dos princípios, direitos e garantias fundamentais constantes da
Constituição Federal de 1988, julgue (C ou E) os itens que se
seguem.
1
2
3

4

Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus
aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto
constitucional.
Dada a garantia constitucional do direito de associação,
o vínculo associativo somente pode ser dissolvido
compulsoriamente mediante sentença judicial.
Ao adquirir personalidade jurídica, a pessoa jurídica torna-se
suscetível de direitos e obrigações e passa a ter existência
própria, independentemente da pessoa de seus sócios,
instituidores e administradores.
Como norma jurídica inferior à lei, um decreto regulamentar
será considerado ilegal se vier a reduzir ou a ampliar o que
estiver prescrito por lei.
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NOÇÕES DE ECONOMIA

QUESTÃO 65

A respeito das disposições da Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados, de 1969, julgue (C ou E) os itens seguintes.
1

2

3

4

A menos que o tratado ou os Estados contratantes disponham
de forma diversa, é função do depositário examinar se a
assinatura de instrumento está em boa forma e, se necessário,
chamar a atenção do Estado em causa sobre a questão.
A definição de Estado contratante abrange apenas os Estados
que consentiram em se obrigar pelo tratado quando este tenha
entrado em vigor.

QUESTÃO 68

A respeito de teoria monetária e política monetária, julgue (C ou E)
os itens a seguir.
1

2

Consta expressamente na referida convenção que as
disposições sobre suspensão são inaplicáveis aos tratados que
contêm obrigações erga omnes partes.

3

Reservas e declarações interpretativas somente podem ser
apresentadas, se possível a sua formulação, no momento da
assinatura, ratificação, aceitação ou aprovação de tratado ou
de adesão a tratado.

4

QUESTÃO 66

Com relação aos tribunais internacionais, julgue (C ou E) os itens
subsequentes.
1

Embora o Estatuto da Corte Internacional de Justiça seja
silente quanto à possibilidade de indicação de medidas
provisórias, a jurisprudência do tribunal as tem admitido.

2

O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia não possui
competência para julgar crime de agressão.

3

A Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos do Tribunal
Internacional do Direito do Mar tem competência para
solucionar controvérsias entre Estados-partes e determinadas
pessoas físicas, constantes na Convenção das Nações Unidas
sobre Direito do Mar.

4

O quórum para deliberação da Corte Interamericana de
Direitos Humanos é de cinco juízes.

QUESTÃO 69

Acerca da economia brasileira a partir da década de 50 do século
passado, de seus planos econômicos, de suas reformas e do
pensamento desenvolvimentista, julgue (C ou E) os itens
subsequentes.
1

2

3

QUESTÃO 67

Julgue (C ou E) os itens seguintes, acerca das relações entre direito
internacional e direito interno.
1

Por expressa disposição constitucional, lei sobre o ingresso nas
Forças Armadas deve considerar as peculiaridades de suas
atividades, inclusive das atividades cumpridas em decorrência
de compromissos internacionais.

2

Embora a Constituição Federal seja silente sobre o assunto,
resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas no
Brasil incorporam-se ao direito interno mediante decreto, com
prévia anuência do Congresso Nacional.

3

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
não é possível a responsabilização da República Federal da
Alemanha por ato de guerra praticado por embarcação alemã
em território brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial,
uma vez que se trata de manifestação de ato de império.

4

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que, para efeitos
de atos praticados pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, a Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas tem status
supralegal.

Em um sistema econômico, a taxa de juros é um importante
determinante da demanda de moeda; ela influencia as decisões
de investimento dos agentes e, por conseguinte, o volume de
moeda que será destinado à especulação.
A expansão de meios de pagamento é realizada exclusivamente
pela autoridade monetária, uma vez que depende da impressão
de mais papel-moeda.
Na atualidade, para que uma moeda seja aceita como meio de
troca, o país que a emite deve ter reservas em ouro em
quantidades suficientes, de acordo com o denominado
padrão-ouro.
As três funções principais de uma moeda em um sistema
econômico são a de meio de troca, a de unidade de conta e a de
reserva de valor.

4

O insucesso das políticas de combate à inflação na primeira
metade da década de 80 abalou a credibilidade das teses de que
a inflação brasileira era causada por superaquecimento da
demanda, o que levou às políticas de combate à indexação que
ficaram conhecidas como choque heterodoxo, de que é
exemplo o Plano Cruzado.
O pensamento desenvolvimentista estava fortemente presente
no Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, especialmente no
que concerne ao planejamento econômico.
Os elevados investimentos do governo em infraestrutura e o
crescimento da indústria de capital, sobretudo a partir de 1970,
foram fatores que contribuíram para os elevados níveis de
crescimento da economia brasileira entre 1968 e 1973, período
do denominado “milagre econômico”.
A liberação comercial no governo de Fernando Collor ocorreu
de forma muito restrita, já que a política de redução tarifária
foi implementada gradualmente e foram introduzidas listas de
produtos com importação suspensa.
QUESTÃO 70

Julgue (C ou E) os itens subsecutivos, referentes a mercado de
trabalho.
1

2
3

4

Em decorrência da metodologia utilizada pelo IBGE, é
possível que haja diminuição do número de desocupados
durante conjuntura econômica recessiva.
A curva de Phillips descreve a relação direta entre maior taxa
de desemprego e maior taxa de variação dos salários nominais.
As causas do desemprego natural, decorrente do tempo
necessário para que o mercado de trabalho se ajuste, incluem
a desinformação e a falta de mobilidade dos agentes que
ofertam e buscam trabalho.
Uma das principais diferenças entre a Pesquisa Mensal de
Emprego (PME) e a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD-Contínua) — pesquisas
periódicas sobre mercado de trabalho no Brasil realizadas pelo
IBGE — reside no fato de a PNAD-Contínua ser mais
abrangente do ponto de vista geográfico que a PME.
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QUESTÃO 71

QUESTÃO 72

No rol dos esquemas transitórios de combate à inflação
apareceu o Plano Trienal, como uma heroica tentativa de
compatibilização dos dois propósitos subjacentes em toda anterior
controvérsia — defesa da taxa de crescimento e atenuação da
inflação em um quadro tumultuoso, no qual os acontecimentos cada
vez mais tendiam a escapar de qualquer controle pela política
econômica.

O diplomata responsável pelo setor econômico da
embaixada brasileira em determinado país elaborou e enviou à
Secretaria de Estado um relatório sobre a situação econômica desse
país.
Considerando o fato de que uma das funções do diplomata é manter
o governo brasileiro informado a respeito do contexto político,
econômico e cultural do país onde ele esteja temporariamente
vivendo, julgue (C ou E) os itens a seguir.

Carlos Lessa. 15 anos de política econômica. São Paulo:
Brasiliense, 1981, p. 134 (com adaptações).

1

Para não cometer o erro denominado “ilusão monetária”, o
diplomata deve informar, em seu relatório, o PIB real do país,
em vez do nominal, dos últimos cinco anos. Para deflacionar
esses números, o diplomata deve utilizar o deflator (implícito)
do PIB, que é calculado pelo quociente entre o PIB real,
medido a preços constantes, e o PIB nominal.

2

Considere que o referido país esteja em recessão e seja uma
economia aberta, com câmbio flutuante e mobilidade de
capitais forte, porém não perfeita. Nesse caso, de acordo com
o modelo IS-LM-BP, a implementação de uma política fiscal
expansionista, para tentar impulsionar a atividade econômica,
seria ineficaz.

3

Considere que o referido país esteja em recessão e seja uma
economia aberta, com câmbio fixo e fraca mobilidade de
capitais. Nesse caso, de acordo com o modelo IS-LM-BP, a
implementação de uma política fiscal expansionista, para tentar
impulsionar a atividade econômica, seria ineficaz.

4

Considere que, no referido país, os níveis de inflação sejam
elevados e o regime de câmbio seja fixo. Nesse caso, é correto
afirmar que a inflação alta provoca, geralmente, efeitos nocivos
sobre a economia, uma vez que reduz o poder de compra dos
indivíduos, tende a gerar concentração de renda e pode
contribuir para aumentar os déficits na balança comercial do
balanço de pagamentos.

Tendo como referência inicial o fragmento de texto antecedente,
julgue (C ou E) os próximos itens, a respeito da conjuntura
econômica dos anos que precederam a ditadura militar.
1

O diagnóstico do Plano Trienal sobre a aceleração
inflacionária no período de 1962 a 1963 enfatizava como causa
mais importante dessa aceleração o excesso de demanda
relacionada ao aumento do gasto público.

2

Em sua interpretação sobre a crise do período, Celso Furtado,
em Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina,
associa a perda de dinamismo do crescimento à queda da
relação produto-capital dos novos segmentos industriais
internalizados no período do Plano de Metas.

3

O Plano Trienal não contemplava as chamadas reformas de
base, razão pela qual sofreu oposição do movimento sindical.

4

Considera-se a desvalorização cambial resultante da
Instrução 204 da SUMOC, implementada no governo
de Jânio Quadros, um dos fatores responsáveis pela aceleração
inflacionária do período.

QUESTÃO 73

Em seu discurso de posse, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou: “Nas políticas de comércio exterior, o governo terá
sempre presente a advertência que vem da boa análise econômica”. À luz dessa afirmação e das teorias de comércio internacional, julgue
(C ou E) os itens subsecutivos.
1

David Ricardo aperfeiçoou as ideias de Adam Smith e desenvolveu a chamada Teoria das Vantagens Comparativas. No livro Sobre
os Princípios da Economia Política e da Tributação, Ricardo defende que o comércio internacional é benéfico a todos os países
que mantêm vínculos comerciais entre si, pois o importante, segundo ele, são as vantagens comparativas, não as absolutas, de todos
os fatores de produção de uma economia.

2

Segundo a teoria neoclássica do comércio internacional, também conhecida como Teorema de Hecksher-Ohlin, o comércio
internacional resulta de dotações distintas dos fatores de produção entre os países, e a vantagem comparativa é determinada pela
escassez relativa desses fatores.

3

Segundo uma vertente da teoria neoclássica de comércio internacional, conhecida como Teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson, a
eliminação das barreiras ao comércio entre dois países resulta na convergência dos preços de seus fatores de produção.

4

Uma das críticas da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) à teoria clássica é que a sua análise do comércio
internacional é estática, não dinâmica, de modo que as elevadas elasticidades-renda e preço dos produtos básicos tendem a produzir
deterioração nos termos de intercâmbio ao longo do tempo, o que é desfavorável aos países exportadores de bens primários.

