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01. Como o banco dos Brics altera a 

geopolítica financeira 

A instituição criada em julho de 2014 pelas 

nações que integram o grupo de emergentes 

– Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – 

pretende financiar os primeiros projetos de 

desenvolvimento sustentável em países 

pobres já a partir do ano que vem (…) 

O acordo para a criação do banco de fomento 

a investimentos públicos entrou em vigor no 

dia 3 de julho [de 2015]. O banco terá sede 

em Xangai, na China, e será presidido 

durante um primeiro mandato de cinco anos 

pelo indiano K. V. Kamath. O capital inicial é 

de 50 bilhões de dólares, somado a um fundo 

de resgate financeiro – Arranjo Contingente 

de Reservas – no valor de 100 bilhões de 

dólares. Os líderes dos Brics definem os 

detalhes do funcionamento da instituição 

nesta quarta e quinta-feira, durante a cúpula 

(…). 
Deutsche Welle, 08 jul. 2015. Acesso em: 14 ago. 2015 

(adaptado). 
 

A posição dos BRICS na geopolítica atual, 

mediante a ação acima exposta, reflete uma 

postura de: 

a) concorrência com os principais centros 

comerciais estrangeiros. 

b) desalinhamento com a política dos países 

desenvolvidos. 

c) disputa bélica entre países 

subdesenvolvidos e desenvolvidos. 

d) liderança sobre as economias emergentes 

e do chamado “segundo mundo”. 

e) subalternidade perante os polos 

dominantes de poder na ordem mundial 

atual. 

 

02. O movimento sionista surgiu no final do 

século 19, movido pelo apelo religioso de 

retorno à 'Terra Prometida', em referência à 

colina de Sion em Jerusalém. A proposta era 

construir colônias judaicas na Palestina, que 

então já contava com 600 mil habitantes. Ou 

seja, não se tratava de uma terra 

despovoada, mas de um povo lá estabelecido 

há mais de 12 séculos. 
BOULOS, G. A Palestina apagada do mapa. Folha de S. 

Paulo. 31 jul. 2014. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos

>. Acesso em 14 ago. 2015. 
 

O episódio histórico acima mencionado 

reverberou em uma das mais intensas 

disputas geopolíticas atuais. A origem dessa 

disputa deve-se: 

a) à eclosão da Guerra dos Seis dias, na 

década de 1960. 

b) à fundação da organização militar Al Fatah, 

na década de 1950. 

c) à criação do Estado de Israel, na década de 

1940. 

d) à ofensiva dos países árabes na Guerra do 

Yom Kippur, na década de 1970. 

e) à elaboração do plano de partilha da 

Palestina por EUA e URSS, na década de 

1930. 

 

03.  

Disneylândia 

Multinacionais japonesas instalam empresas 

em Hong-Kong 

E produzem com matéria-prima brasileira 

Para competir no mercado americano 

[...] 

Pilhas americanas alimentam 

eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 

Gasolina árabe alimenta automóveis 

americanos na África do Sul 

[...] 

Crianças iraquianas fugidas da guerra 

Não obtêm visto no consulado americano do 

Egito 

Para entrarem na Disneylândia 

ANTUNES, A. Disponível em: 

www.radio.uol.com.br. Acesso em: 3 fev. 

2013 (fragmento). 

 

Na canção, ressalta-se a coexistência, no 

contexto internacional atual, das seguintes 

situações: 

a) Acirramento do controle alfandegário e 

estímulo ao capital especulativo. 

b) Ampliação das trocas econômicas e 

seletividade dos fluxos populacionais. 

c) Intensificação do controle informacional e 

adoção de barreiras fitossanitárias. 

d) Aumento da circulação mercantil e 

desregulamentação do sistema financeiro. 

e) Expansão do protecionismo comercial e 

descaracterização de identidades nacionais. 
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04. Analise o mapa para responder à 

questão. 

 
 

A leitura do mapa e os conhecimentos sobre o 

contexto geopolítico e geoeconômico mundial 

permitem afirmar que as áreas em destaque 

no mapa: 

a) estão sujeitas a fortes tensões 

geopolíticas. 

b) apresentam grande participação no 

comércio mundial. 

c) devem reduzir a produção de commodities 

minerais. 

d) associaram-se em novos blocos 

econômicos. 

e) têm possibilidades de se tornarem 

economias emergentes. 

 

05. Deixei claro [para Mike Pompeo, 

Secretário de Estado norte-americano] mais 

uma vez que nos preocupam os eventos 

recentes e as tensões na região, que não 

queremos uma escalada militar, disse o 

ministro de Relações Exteriores alemão após 

o encontro com o representante americano. 

Em 14 de maio, os representantes europeus 

expressaram preocupação sobre uma 

escalada da tensão entre os dois países e 

advertiram o secretário de Estado americano 

sobre o risco de um conflito por acidente no 

Golfo. 
(G1-Globo. https://glo.bo/2Vp5fKi. Acesso em 

17.06.2019. Adaptado) 

 

A notícia envolve a tensão entre: 

a) a Arábia Saudita e o Iraque. 

b) a Colômbia e a Venezuela. 

c) o Estado de Israel e a Palestina. 

d) a Rússia e a Síria. 

e) os Estados Unidos e o Irã.  

 

06. Após vinte anos de negociação, o 

Mercosul e a União Europeia selaram, nesta 

sexta-feira [28.06.2019], um acordo de livre 

comércio entre os dois blocos. A informação é 

dos ministérios da Economia e das Relações 

Exteriores. O pacto é um marco histórico no 

relacionamento entre os dois blocos, que 

representam, juntos, cerca de 25% do PIB 

mundial e um mercado de 780 milhões de 

pessoas. 
(https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/28/economia/ 

1561741745_016799.html. Acesso em 26.07.2019) 

 

O Mercosul, atualmente: 

a) apresenta seis membros, dos quais a 

Venezuela e a Bolívia têm pequena relação 

diplomática com o Brasil. 

b) tem grande destaque na produção de 

manufaturas que deverão ser exportadas 

para a Europa, após o acordo. 

c) importa produtos agropecuários e 

manufaturados europeus mais valorizados 

que os minerais que exporta. 

d) é formado por países vizinhos entre os 

quais o Brasil e a Argentina são os mais 

populosos e industrializados. 

e) representa o principal parceiro comercial 

de países da América do Norte, como os 

Estados Unidos e o Canadá. 

 

07. Observe a fotografia, que ganhou 

repercussão internacional em julho de 2019. 

 

 
  

A fotografia demonstra parte de uma 

instalação realizada na cerca que separa 

a) Israel e Cisjordânia, questionando o 

discurso de intolerância que sustenta a 

barreira física na região. 

b) Coreia do Norte e Coreia do Sul, ironizando 

as flutuações econômicas comuns em regiões 

de fronteira. 

c) Caxemira e Paquistão, desconstruindo a 

imagem internacional de permanente conflito 

civil na região. 
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d) Iraque e Bagdá, sugerindo que a cisão é 

necessária para as relações de paz entre os 

territórios. 

e) México e Estados Unidos, problematizando 

de modo lúdico os impactos das políticas 

antimigratórias. 

 

08. A região do Golfo tem sido afetada nos 

últimos meses por uma instabilidade que 

ameaça o fluxo de uma commodity de 

interesse mundial. Seis navios foram 

atacados desde maio em meio à escalada de 

tensão entre o Irã e os EUA. No ano passado, 

os EUA impuseram novas sanções contra 

Teerã por causa do programa nuclear 

iraniano. Algumas das medidas têm como 

alvo as exportações dessa commodity do Irã, 

que é o centro de sua economia. O Irã, em 

retaliação, aumentou a quantidade de urânio 

enriquecido e ontem elevou seu teor de 

enriquecimento. 
(Estadão. https://internacional.estadao.com.br, 

07.07.2019. Adaptado) 

 

A commodity e a região estratégica tratados 

no excerto correspondem: 

a) ao petróleo e ao Canal de Suez. 

b) à soja e ao Canal de Suez. 

c)ao petróleo e ao Estreito de Ormuz 

d) à soja e ao Estreito de Ormuz. 

e) ao petróleo e ao Estreito de Gibraltar. 

 

09. Estudo da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) lançado no final de 2017, na 

Assembleia das Nações Unidas, estima que 

152 milhões de crianças foram submetidas a 

trabalho infantil em 2016, sendo 64 milhões 

do gênero feminino e 88 milhões do 

masculino. Isso representa que uma em cada 

dez crianças de 5 a 17 anos foi explorada 

dessa forma em todo o mundo. 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-

humanos/noticia/2017-09/oit-152- -milhoes-de-criancas-
trabalho-infantil-2016. Acesso em 26.04.2019) 

 

O trabalho infantil: 

a) demonstra que inúmeros países do mundo 

ainda permanecem na fase inicial da transição 

demográfica, com predomínio de crianças e 

jovens. 

b) revela o aumento da internacionalização da 

economia mundial e a expansão das 

atividades das corporações transnacionais em 

países pobres. 

c) mostra que a divisão territorial e etária do 

trabalho ainda é incipiente em áreas do globo 

com altos níveis de conflitos e pobreza entre 

a população. 

d)reforça o papel das grandes organizações 

supranacionais como a ONU, responsáveis 

pelo controle e eliminação da exploração de 

crianças e jovens. 

e) está concentrado, principalmente, nas 

regiões do globo onde as atividades agrícolas 

tradicionais demandam grande contingente 

de mão de obra. 

 

10. Rússia e China rejeitam ameaça de 

guerra contra Irã. A Rússia e a China 

manifestam sua inquietude com relação aos 

comentários do chanceler francês, Bernard 

Kouchner, sobre a possibilidade de uma 

guerra contra o Irã. Kouchner acusou a 

imprensa de "manipular" suas declarações. 

"Não quero que usem isso para dizer que sou 

um militarista", disso o chanceler, dias antes 

de os cinco membros permanentes do 

Conselho de Segurança da ONU – França, 

China, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos 

– se reunirem para discutir possíveis novas 

sanções contra o Irã por causa de seu 

programa nuclear. 
Adaptado de www.estadao.com.br, 18/09/2007. 

 

O Conselho de Segurança da ONU pode 

aprovar deliberações obrigatórias para todos 

os países membros, inclusive a de 

intervenção militar, como ilustra a 

reportagem. Ele é composto por quinze 

membros, sendo dez rotativos e cinco 

permanentes com poder de veto. A principal 

explicação para essa desigualdade de poder 

entre os países que compõem o Conselho 

está ligada às características da: 

a) Geopolítica mundial na época da criação do 

organismo. 

b) Parceria militar entre as nações com 

cadeira cativa no órgão. 

c) Convergência diplomática dos países com 

capacidade atômica. 

d) Influência política das transnacionais no 

período da globalização. 

 

 

 

Bom estudo! 


