
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATENÇÃO: 

1. Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo 
transparente.  

2. ESCREVA SEU NOME E ASSINE SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.  

3. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO. Qualquer tipo de 
identificação pessoal do candidato nas folhas de questões acarretará sua eliminação. 

4. Não ultrapasse o espaço que está pautado nas questões. 
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QUESTÃO 1 - “Em 9/11/1989, o Muro de Berlim caiu, anunciando os ‘felizes anos 90’, o sonho de Francis Fukuyama 

do ‘fim da história’, a crença de que a democracia liberal havia ganho, de que a busca terminara. Em contraste, o 11 

de Setembro é o principal símbolo do fim dos alegres anos 90 de Clinton, da chegada da era em que novos muros 

surgem em toda parte, entre Israel e a Cisjordânia, ao redor da União Européia, na fronteira EUA-México. A ascensão 

da nova direita populista é apenas o exemplo mais destacado do ímpeto em levantar novos muros. Alguns anos atrás, 

uma decisão ameaçadora da União Européia passou quase despercebida: o plano de estabelecer uma força policial de 

fronteira pan-européia para garantir o isolamento do território da UE e assim impedir a entrada de imigrantes. Essa é 

a verdadeira globalização: a construção de novos muros protegendo a próspera Europa [e demais nações ‘prósperas’] 

do fluxo migratório”. 

ZIZEK, Slavoj. Sobre homens e lobos. Folha de São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2310200504.htm>. Acesso 

em 21/07/2017. 

 
Imagem disponível em: <http://muro-conflitosocial.blogspot.com.br>. Acesso em: 21/07/2017. 

a) Considerando que, em linhas gerais, a globalização é caracterizada pela expansão da circulação de fluxos de toda 

ordem em escala planetária, comente em que sentido tal fenômeno pode estar relacionado à construção de muros 

fronteiriços, como sustenta Slavoj Zizek. 

O candidato deverá que capaz de compreender que os muros fronteiriços se impõem como barreiras 

predominantemente à livre circulação da força de trabalho oriunda das regiões periféricas, como América Latina, 

África e Ásia em direção aos grandes centros capitalizados do sistema-mundo capitalista. Não são, portanto, um 

obstáculo à circulação de mercadorias, capitais, informações etc. por entre as fronteiras nacionais, logo não 

impedem o processo de globalização. 

b) Explique o teor territorial dos muros em escalas bem mais modestas da que está exposta no texto, como, por 

exemplo, as que separam bairros de classe média alta de favelas ou da auto-reclusão dos condomínios residenciais. 

O candidato deverá compreender que , guardada as devidas proporções, os muros dos condomínios residenciais são emblemático do caráter 

contenedor, segregador, policialesco e seletivo característico do teor territorial dos muros fronteiriços. Remetem à primazia do privado, à 

contenção, à vigilância, ao controle dos acessos e fluxos, a uma busca esquisofrênica pela segurança, aos lugares herméticos, previsíveis, 

supostamente sem conflitos e em equilíbrio, à negação do outro, ao encastelamento contra os “bárbaros” e degenerados da 

contemporaneidade. Também é lócus da auto-reclusão, de privação do encontro com o outro, da negação da diversidade, da ausência da 

espontaneidade cotidiana e ocasional. 

Sugestão de tradução da placa: 

“Fronteira dos Estados Unidos 

Mantenha a distância” 
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QUESTÃO 2 - O termo Golpe de Estado surge em 1639, cunhado por Gabriel Naudê, embora rupturas institucionais e 

tomadas de poder sejam conhecidas desde antes da era cristã e o termo só tenha sido efetivamente empregado na 

modernidade.Os golpes, por usarem vias “extraordinárias” para a conquista do poder, estão sempre associados à 

violência armada, na maioria das vezes sustentada por forças militares. Na modernidade, com o avanço dos Direitos 

Humanos, com a Declaração de Direitos dos Povos da ONU, com o desenvolvimento das organizações democráticas e 

do refinamento das cartas magnas (ou Constituição), além do custo demasiado em longo prazo,os golpes militares 

foram sendo evitados. A partir do século XX, e principalmente no XXI, novas formas de golpe de Estado começaram a 

ser desenvolvidas sem o uso ou a participação das forças militares. Vem se desenhando uma forma de tomada de 

poder ainda ilegal, porém com “aspecto de legalidade” e bem mais econômica, o chamado golpe branco (ou golpe 

suave, golpe brando, golpe parlamentar, golpe pós-moderno, etc.). 

Disponível em: <http://www.revistalinguadetrapo.com.br>. Acesso em: 22/07/2017 (Adaptado). 

 
Disponível em: <http://www.revistalinguadetrapo.com.br>. Acesso em: 22/07/2017 

a) Em menos de uma década, três países latino-americanos protagonizaram a queda de governos legitimamente 

eleitos através do que se poderia qualificar de golpes parlamentares ou brancos. Identifique dois desses países e 

mencione duas características desse tipo de golpe de Estado. 

O candidato deverá identificar países como Honduras, Paraguai e Brasil que nos últimos anos passaram por experiências de golpes 

parlamentares ou brancos. Entre as características dos golpes brancos pode-se mencionar : a cumpricidade dos segmentos mais capitalizados, 

em especial entidades patronais da indústria e grandes grupos empresariais; a adesão dos poderes legislativo e judiciário; o apoio unânime e 

irrestrito das corporações midiáticas e a consequente cooptação e a massificação da opinião pública; a expansão de ideais reacionários e 

ultraconservadores;a fragilização da democracia, da cidadania e de práticas republicanas em várias esferas da sociedade; a adoção de políticas 

de austeridade e reformas antipopulares; e a consequente perda de direitos sociais e precarização de serviços públicos. 

b) Os golpes parlamentares na América Latina repetem em muitos aspectos o roteiro de golpes militares ocorridos na 

região ao longo do século XX. Identifique e comente duas características comuns entre os golpes brancos ocorridos 

nos últimos anos na América Latina e os golpes militares ocorridos na região durante a Guerra Fria. 

O candidato deverá ser capaz de compreender que, a exemplo dos golpes militares ocorridos em meados do século XX, os golpes brancos se 

assemelham na evidente tentativa de garantir o favorecimento de grandes grupos empresariais; na crescente participação na arena política de 

grupos reacionários e suas pautas conservadoras, mesmo entre segmentos menos abastados; na adoção de fórmulas econômicas neoliberais 

impostas por organismos multilaterais internacionais; na subserviência de interesses de países imperialista, como os EUA; num quadro de 

corrupção endêmica plasmado por um discurso moralista, entre outros 
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QUESTÃO 3 - O Mapa da Fome, divulgado desde 1990 pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação), indica em quais países há uma parcela significativa da população ingerindo uma quantidade diária de 

calorias inferior ao recomendado pela organização. Para sair do mapa, um país deve possuir menos de 5% de sua 

população ingerindo menos calorias do que o recomendado. O Brasil permaneceu acima do índice de 5% até 2013. 

Em 2014, registrou 3% de população ingerindo menos calorias que o recomendado e saiu pela primeira vez das cores 

avermelhadas do mapa. No entanto, um relatório elaborado por cerca de 20 entidades da sociedade civil e 

apresentado em julho de 2017, sobre o desempenho do Brasil no cumprimento dos 17 objetivos de desenvolvimento 

sustentável da ONU, traz um alerta: há risco de o país voltar ao Mapa da Fome. 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br>. Acesso em: 27/07/2017 (Adaptado).  

 
Imagem disponível em: <http://www.fao.org/hunger/en/> Acesso em 27/07/2017. 

a) Identifique TRÊS medidas no campo das políticas públicas federais responsáveis por retirar o Brasil do Mapa da 

Fome em 2014. 

I) O candidato deverá identificar que o país adotou nos últimos anos um conjunto de políticas públicas de caráter macroeconômico, como: o 

quase pleno emprego, a formalização do trabalho e a correção do salário mínimo acima da inflação, que não gera efeitos só para quem ganha 

o salário mínimo, mas implica o fortalecimento de economias locais; a transferência de renda por meio de programas de assistência social; 

implementação de programas de abrangência regional, como as cisternas no semiárido; a aquisição de alimentos da agricultura familiar, 

garantindo um mercado para este segmento produtivo; o programa de alimentação escolar, que tem um peso muito significativo junto às 

famílias mais pobres 
 

II) O candidato deverá identificar que o país adotou nos últimos anos um conjunto de políticas públicas de caráter macroeconômico, como: o 

quase pleno emprego, a formalização do trabalho e a correção do salário mínimo acima da inflação, que não gera efeitos só para quem ganha 

o salário mínimo, mas implica o fortalecimento de economias locais; a transferência de renda por meio de programas de assistência social; 

implementação de programas de abrangência regional, como as cisternas no semiárido; a aquisição de alimentos da agricultura familiar, 

garantindo um mercado para este segmento produtivo; o programa de alimentação escolar, que tem um peso muito significativo junto às 

famílias mais pobres 
 

III) O candidato deverá identificar que o país adotou nos últimos anos um conjunto de políticas públicas de caráter macroeconômico, como: o 

quase pleno emprego, a formalização do trabalho e a correção do salário mínimo acima da inflação, que não gera efeitos só para quem ganha 

o salário mínimo, mas implica o fortalecimento de economias locais; a transferência de renda por meio de programas de assistência social; 

implementação de programas de abrangência regional, como as cisternas no semiárido; a aquisição de alimentos da agricultura familiar, 

garantindo um mercado para este segmento produtivo; o programa de alimentação escolar, que tem um peso muito significativo junto às 

famílias mais pobres 

b) Historicamente, a FAO tem fomentado uma política de combate à fome e a pobreza em escala mundial. Contudo, 

essa postura é marcada por profundas contradições. Comente DUAS contradições neste contexto. 
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I) O candidato deverá comentar que a FAO tem tido um dúbio papel nas geopolíticas de combate à fome no mundo; ao mesmo tempo em que 

historicamente estabelece políticas globais de aumento da produção de alimentos, por exemplo, ela também contribui para o processo de 

concentração fundiária, da produção e, portanto, de renda, o que acaba por aumentar o número da população mundial em situação de 

vulnerabilidade econômica e de acesso a alimentos. Destacam-se as linhas de ação: i) incentivo à modernização da produção agrícola, 

sobretudo no grupo de países tidos como “em desenvolvimento”; ii) políticas de melhorias na logística de circulação, armazenamento e 

distribuição de alimentos; iii) ações assistencialistas em momentos de “fome epidêmicas”; iv) fomento à pesquisa e às ações de promoção de 

segurança alimentar. Para o cumprimento dessas ações, a FAO tem se aliado aos interesses das empresas globais de commodities agrícolas e 

através de instituições financeiras como Banco Mundial e FMI tem ajudado a disseminar o modelo da agricultura industrial com alto consumo 

de venenos agrícolas, sementes laboratoriais, maquinários de grande porte, dentre outros. 
 

II) ) O candidato deverá comentar que a FAO tem tido um dúbio papel nas geopolíticas de combate à fome no mundo; ao mesmo tempo em 

que historicamente estabelece políticas globais de aumento da produção de alimentos, por exemplo, ela também contribui para o processo de 

concentração fundiária, da produção e, portanto, de renda, o que acaba por aumentar o número da população mundial em situação de 

vulnerabilidade econômica e de acesso a alimentos. Destacam-se as linhas de ação: i) incentivo à modernização da produção agrícola, 

sobretudo no grupo de países tidos como “em desenvolvimento”; ii) políticas de melhorias na logística de circulação, armazenamento e 

distribuição de alimentos; iii) ações assistencialistas em momentos de “fome epidêmicas”; iv) fomento à pesquisa e às ações de promoção de 

segurança alimentar. Para o cumprimento dessas ações, a FAO tem se aliado aos interesses das empresas globais de commodities agrícolas e 

através de instituições financeiras como Banco Mundial e FMI tem ajudado a disseminar o modelo da agricultura industrial com alto consumo 

de venenos agrícolas, sementes laboratoriais, maquinários de grande porte, dentre outros. 

QUESTÃO 4 – Leia o trecho da reportagem abaixo que versa sobre os Brics e responda ao que se pede. 

“Brics completa 15 anos com sérias disparidades entre países membros 

Publicado em 14-10-2016. Vivian Oswald, correspondente da RFI na China 

O conceito dos Brics completa 15 anos no final de novembro. Ele foi criado pelo então economista-chefe do banco 

Goldman Sachs, Jim O'Neill, no relatório "Sonhando com os Bric: o caminho para 2050". E incluía Brasil, Rússia, Índia e 

China. O documento dizia que estes quatro países teriam 40% da população e, juntos, seriam maiores do que as sete 

nações mais ricas do mundo, o grupo conhecido como G7. E a China se tornaria em 2027 a maior do mundo, deixando 

para trás os Estados Unidos. 

O que o economista não contava era que sua criação ganharia vida própria. Tornou-se uma instância política e 

ganhou um novo sócio, a África do Sul. Em 16 de junho de 2009, os líderes dos países do BRIC realizaram sua primeira 

reunião, em Ecaterimburgo, na Rússia, e emitiram uma declaração apelando para o estabelecimento de uma ordem 

mundial multipolar.[...] 

O economista admite que é cedo para saber se suas previsões estarão dentro do que esperava até 2050. O fato é que 

o crescimento entre os países tem sido desigual e errático desde 2001, o que tem dado margem para desconfianças 

em relação ao desempenho do grupo”. 

Adaptado de http://br.rfi.fr/economia/. Acesso em 24/07/2017. 

a) Discuta a importância dos Brics na Ordem Mundial Multipolar. 

O candidato deverá ser capaz de identificar que apesar da crise econômica, o Brics continua sendo responsável pela maior parte do 

crescimento econômico mundial. China e Índia tem se destacado no cenário econômico como grandes exportadores de produtos 

industrializados, enquanto Rússia, Brasil e África do Sul exportam principalmente produtos primários. A China já detém a segundo maior PIB do 

mundo e cresce a um ritmo que ameaça a liderança dos EUA. Índia em 7°, Brasil em 9° e Rússia em 12°, também possuem economias dentre as 

mais robustas do mundo. Além disso, os Brics têm ganhado cada vez mais importância ano cenário geopolítico: enquanto Rússia e China 

possuem cadeira no Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto; Brasil, Índia e África do Sul são potências regionais com grande 

influência em seus vizinhos. Outro importante fator é a criação do Novo Banco de Desenvolvimento (conhecido como Banco dos Brics), que 

tem dado indícios de reformulação na lógica vigente de financiamento de políticas públicas. Mesmo sem ser um bloco econômico 

propriamente dito, os Brics guardam grande parte do poder econômico e político do mundo, emergindo nos últimos anos, a um papel central 

na Ordem Mundial Multipolar. 
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b) Apresente DOIS argumentos que representem as “disparidades” entre os países dos Brics. 

I) O candidato deverá ser capaz de identificar elementos tais como:  o padrão de exportação diferenciado entre os 

países membros; o expressivo distanciamento entre o maior (China) e menor (África do Sul) PIB no grupo; o 

crescimento econômico descompassado entre os membros: China e Índia com alto crescimento, enquanto Rússia e 

Brasil estão em recessão; o posicionamento político mais agudo de Rússia e China 
 

II) O candidato deverá ser capaz de identificar elementos tais como:  o padrão de exportação diferenciado entre os 

países membros; o expressivo distanciamento entre o maior (China) e menor (África do Sul) PIB no grupo; o 

crescimento econômico descompassado entre os membros: China e Índia com alto crescimento, enquanto Rússia e 

Brasil estão em recessão; o posicionamento político mais agudo de Rússia e China 
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- CORTE AQUI ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Antes de abrir esse caderno, leia atentamente as instruções. 
 

Antes da prova:  
 

� Não use em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros, relógio e similares. 
� Se você possui cabelos compridos, mantenha-os presos, deixando as orelhas descobertas. 
� Mantenha com você somente materiais de escrita, documento de identificação, alimentos, água 

(em garrafa transparente) e medicamentos, se necessário. Tudo o mais que trouxer deve ficar no 
saco plástico que você recebeu, amarrado e colocado embaixo da cadeira.  

 
� Assine a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade. 
� Se solicitado pelo Fiscal, assine a Ata de Abertura do Lacre da pasta que contém as provas. 

 
� Quando autorizado, vire o caderno e preencha os dados na capa. 
� Abra seu caderno e confira se sua prova tem 4 questões. Caso haja algum problema, solicite 

imediatamente a substituição de seu caderno de questões. 
� Você terá 4 horas e 30 min para fazer as provas de hoje. Você só pode sair da sala 1h e 30min 

depois do início do exame. 
� Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou mantendo consigo celular 

e/ou aparelho e componente eletrônico. 
 
Durante a prova: 

 
� Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de 

corpo transparente.  
� Devolva ao fiscal esse caderno de questões completo. Se não fizer isso, sua prova não será 

corrigida.   
� Se as folhas do seu caderno se soltarem, por algum motivo, peça ao fiscal que as grampeie 

novamente. 
� Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de 

Encerramento do exame. 
� Comunique aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização da prova. Se eles não 

tomarem as devidas providências, solicite a presença do Coordenador do Setor ou fale com ele 
depois que você sair da sala. 


