
   
  

PROVA MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - DIPLOMATA 

QUESTÕES DE POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

QUESTÃO NÚMERO 11 

COMENTÁRIO:  

 

A integração da América do Sul é uma das prioridades constitucionais da política externa brasileira. Sua 

relevância é ressaltada pela recorrência com que o tema é cobrado no CACD.  

Item 01 (A integração sul-americana...) 

O presente item aborda integração sul-americana em sua vertente histórica, mencionando mecanismos 

criados em anos recentes, não apresentando maior dificuldade para o candidato. 

Item 02 (A iniciativa para Integração...) 

Item aparentemente simples, mas cuja redação exigia atenta leitura por parte dos candidatos. A IIRSA, com 

efeito, constitui uma das principais iniciativas de integração em nosso subcontinente, tendo sido 

incorporada ao COSIPLAN em 2011, mas se pode dizer que seja o principal mecanismo para o tratamento 

de questões referentes a infratestrutura. 

Item 03 (Concebido originalmente...) 

Item que privilegia a vertente conceitual do tema do Mercosul. Não se pode afirmar que “um amplo conjunto 

de temas não afetos à  integração  econômica (...)  dificultou  sua consolidação como união aduaneira”.  

Item 04 

Habitualmente, cada questão tem um item de maior dificuldade, o que é caso desta assertiva. Com relação à 

UNASUL, se o candidato, na falta de conhecimento mais detalhado recorresse ao senso comum, poderia, 

eventualmente, fazer uma avaliação equivocada. A UNASUL, na realidade, tem um conselho específico para 

o tema mencionado: o Conselho Sul-Americano sobre o Problema Mundial das Drogas. 

 

 
QUESTÃO NÚMERO 12 

COMENTÁRIO:  

 

O tema da segurança tem sido cobrado com maior frequência no CACD. A presente questão, ao abordar 

sobretudo a vertente conceitual do tema, mais que a factual, constitiui um desafio maior para os 

candidatos. 



   
  

Item 01 (A segurança se incorporou...)Não se pode afirmar que a segurança, como tema geral, só tenho sido 

incorporada à agenda de politica externa brasileira somente no século XXI. Mesmo no que concerne às 

operações de paz, a participação brasileira remonta às primeiras iniciativas do gênero. 

Item 02 (Nas tratativas sobre não proliferação) 

Item que exigia maior conhecimento técnico acerca do tema, especificamente quanto ao conceito de 

proliferação vertical. A participação brasileira na proposição do Tratado sobre Proibição de Armas 

Nucleares, tendo sido o primeiro país a assiná-lo, demonstra que “o Brasil defende que, em lugar de 

restringirem seu compromisso à contenção da proliferação vertical, as potências nucleares devem 

comprometer-se com a renúncia ao armamento nuclear”. 

Item 03 (Apesar da reconhecida centralidade...) 

Item mais simples que os anteriores. As ressalvas colocadas no início da assertiva, “apesar da reconhecida 

centralidade”, evitam qualquer comparação entre o sistema multilateral e o interamericano. Destaque-se 

a atuação, neste último, da Comissão Interamericana para o Controle ao Abuso de Drogas (CICAD). 

Item 04 

O item apresenta a falsa premissa de que, quanto ao terrorismo, o Brasil privilegia o âmbito bilateral em 

detrimento do multilateral, posição, em linhas gerais, contrária à atuação da diplomacia brasileira. 

 

QUESTÃO NÚMERO 13 

COMENTÁRIO:  

 

Questão com estrutura interessante, que aborda vários aspectos das relações do Brasil com países e 

instituições de seu continente. 

Item 01 (Sob a ótica da política externa norte-americana...) 

Novamente uma assertiva que busca avaliar conhecimento específico do. O senso comum poderia fazer com 

que parecessem corretas diversas inverdades quanto ao relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. O 

acompanhamento da agenda contemporânea da política externa brasileira poderia fornecer os elementos 

necessários para avaliar adequadamente o item. 

Item 02 (Recentemente, no âmbito da sua política externa...) 

Item simples, que descreve exatamente a aproximação do Brasil com países da América Central. 

Item 03 (O esforço diplomático brasileiro empreendido...) 

Muitas vezes, quando se entra na seara de estatísticas comerciais, há dificuldade. Pode-se dizer que expressões 

como “muito”, “pouco”, “acentuado”, nem sempre dão ao candidato a possibilidade de avaliar com 

precisão a assertiva, o que impede uma analise precisa como seria requerido. (esse item dever 

complementado após a publicação do gabarito final) 

Item 04 (A participação do Brasil no sistema interamericano...) 



   
  

Item é de complexa análise, uma vez que aborda múltiplos temas da agenda interamericana e o 

posicionamento do Brasil com relação a eles. Pode-se afirmar que a participação do Brasil no sistema foi 

“heterogênea”, pois, por um raciocínio de oposição, não se poderia dizer que foi “homogênea”. Houve ] 

apoio ao fortalecimento da institucionalidade democrática, reticencia quanto à agenda de segurança, e 

houve, sim,  posicionamento crítico em relação ao sistema de direitos humanos, como afirmado no item, 

no “início desta década”. (esse item dever complementado após a publicação do gabarito final) 

 

QUESTÃO NÚMERO 14 

COMENTÁRIO:  

 

A Ásia tem emergido como relevante ator na agenda da política externa brasileira. A questão é bem elaborada, 

ao abordar temas que envolvem Japão, China e Índia, evitando versar sobre países menos conhecidos de 

maneira geral. 

Item 01 (A cooperação em agricultura e alimentação...) 

Item simples, cuja estrutura cobrava, além da relação bilateral entre Brasil e Japão, elementos acerca de 

cooperação técnica internacional. 

Item 02 (A China experimentou significativa inflexão em sua política externa...) 

Item sem maiores dificuldades, que abordava a política externa de uma das maiores potências da atualidade. 

Vale notar que, para o CACD, quando se trata de países de grande relevância, não basta ao candidato 

conhecer as informações acerca da relação bilateral com o Brasil, mas também a própria política externa 

do país em questão. 

Item 03 (A política externa da Índia possui como importantes vetores...) 

A Índia tem adquirido cada vez maior relevância no cenário internacional, o que justifica ser esperado do 

candidato conhecimento acerca dessa nação. O item estava indo bem até a última afirmação, onde surgiu 

um erro: a Índia manifesta restrições quanto Belt and Road Initiative, a Nova Rota da Seda. 

Item 04  

Novamente a China é abordada na questão, mas agora na vertente bilateral. O item elenca diversos campos 

da parceria estratégica de maneira correta, mas ao afirmar que os países “têm privilegiado iniciativas 

conjuntas em áreas como meio ambiente, saúde pública e tecnologias sensíveis”, tornou-se incorreto. 

 

QUESTÃO NÚMERO 15 

COMENTÁRIO:  

 

Questão abrangente, que aborda diversos temas do ponto mais vasto do edital: a “Agenda Internacional e o 

Brasil”. 

 



   
  

Item 01 (O estancamento da Rodada de Doha...) 

Não se pode afirmar que “o estancamento da Rodada de Doha paralisou as negociações sobre temas 

comerciais no âmbito da Organização Mundial do Comércio”. Basta pensar no entendimento alcançado em 

Bali, em 2013, apenas para mencionar. Ademais, a questão do Órgão de Solução de Controvérsias, pilar do 

sistema internacional de comércio distinto das negociações comerciais, não está vinculada à Rodada Doha.  

Item 02 (A decisão dos Estados Unidos da América de abandonar o Acordo de Paris...) 

Item errado, de resolução simples. Mais uma vez, porém, o recurso ao senso comum, diante de eventual 

desconhecimento, poderia levar o candidato a uma avaliação pouco acertada. 

Item 03 (A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento...)  

Item revela a amplitude do conteúdo programático da disciplina de Política Internacional, mostrando ser 

necessário ter ao menos um conhecimento superficial de todo os tópicos, mesmo os que estão implícitos 

no edital. 

Item 04  

Item que procurou avaliar o conhecimento acerca da agenda contemporânea de negociações do G20, o que 

mostra, novamente, a importância de se acompanhar a agenda internacional contemporânea. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 16 

COMENTÁRIO:  

Questão que, ao abordar relações do Brasil com alguns países europeus, demonstrou que a prova tem 

procurado ser cada vez mais abrangente também do ponto de vista geográfico, não se limitando a 

determinadas circunstâncias geopolíticas. 

Item 01 (As relações da França e do Reino Unido com o Brasil...) 

O item começa bem, mas ao afirmar que a agenda Brasil-França se concentra em temas econômicos, incorre 

em erro. A agenda, pelo contrário, é uma muito diversificada. 

Item 02 (Os diálogos setoriais são o principal instrumento...) 

Item semelhante a outros, onde, após afirmações verdadeiras, a última sentença apresenta erro, pois há 

moldura política de direcionamento estratégico nessa relação: a Cúpula Brasil-União Europeia. 

Item 03 (A parceria estratégica entre a Rússia e o Brasil...) 

Item que apresenta de maneira abrangente vários aspectos das relações bilaterais entre Brasil e Rússia. A 

redação apresenta juízos de valor, como “significativo incremento”, “avanço limitado” e “forte impulso”, 

os quais exigem do candidato criteriosa avaliação. 

Item 04  

Item simples, sem maiores complicações, que aborda diversas áreas da relação entre Brasil e Alemanha.  

 



   
  

 

QUESTÃO NÚMERO 17 

COMENTÁRIO:  

Além das relações com alguns países europeus, quis-se avaliar o conhecimento do candidato acerca da própria 

União Europeia, instituição que tem sido objeto de especial análise e acompanhamento por parte de 

diplomatas e internacionalistas, em função do conturbado processo de saída do Reino Unido desse 

exercício de integração. 

Item 01 (A aproximação entre o MERCOSUL e o UE...) 

Novamente, o acompanhamento da agenda contemporânea da politica externa brasileira poderia auxiliar o 

candidato a avaliar adequadamente este item. Não se pode afirmar que as negociações do acordo Mercosul 

– União Europeia não avançaram desde 1995, especialmente em decorrência dos recentes 

desdobramentos verificados. 

Item 02 (São países candidatos a adesão à UE...) 

Item de conteúdo específico, logo, desafiador, que exigia conhecimento detalhado acerca da atual situação 

dos postulantes a ingressar na UE. 

Item 03 (Composta por um represente de cada um dos Estados-membros da UE...) 

Assertiva técnica, que, novamente, exigia conhecimento detalhado por parte do candidato acerca da estrutura 

da União Europeia 

Item 04 

Item simples que o anterior, que  abordou instituições europeias conhecidas de maneria mais geral. 

 

QUESTÃO NÚMERO 18 

COMENTÁRIO:  

 

A conflito israelo-palestino, tema relevante e atual, costuma ser objeto de avaliação na prova. Vale notar que, 

na presente questão, prevaleceram itens que abordaram a vertente histórica do assunto, o que mostra a 

importância de adquirir conteúdo acerca desse vasta área. 

Item 01 (Brasil reconheceu o Estado da Palestina...) 

Assertiva que aborda a vertente histórica da disciplina, destacadamente a posição brasileira quanto ao conflito, 

não apresentando maiores dificuldades. 

Item 02 (Os Acordos de Oslo criaram uma Autoridade Palestina...) 

Item semelhante ao anterior, ainda que exigisse um nível de conhecimento mais avançado e específico. Vale 

notar que há discussões quando ao fato de os Acordos de Oslo terem efetivamente criado, ou não, a 

Autoridade Palestina, tendo a banca optado pela posição predominante na chancelaria brasileira. 

 



   
  

Item 03 (Após o presidente dos Estados Unidos da América...) 

Seria esperado que tema de alta relevância como esse posicionamento da administração estadunidense fosse 

objeto de exame na prova. O acompanhamento de atualidades, novamente, poderia permitir a correta 

avaliação da assertiva. 

Item 04 

Item histórico bem conhecido, de fácil resolução. 

 

QUESTÃO NÚMERO 19 

COMENTÁRIO:  

 

Questão muito bem elaborada, que apresenta aspectos contemporâneos da política externa dos Estados 

Unidos. 

Item 01 (Não é a primeira vez que um presidente dos EUA...) 

Assertiva interessante, que correlaciona elemento histórico (“não é o primeiro presidente”) a atuações 

recentes do presidente estadunidense. 

Item 02 (Depois de ameaças reciprocas...) 

Novamente um item que, depois de várias afirmações corretas, ao final, apresenta uma inverdade. A 

declaração conjunta referida não menciona adesão ao TNP, o que, do ponto de vista sistêmico, seria muito 

improvável. 

Item 03 (O governo saudita lidera uma coalizão militar...) 

Além de errar ao afirmar que o grupo aliado do Irã (houthis) quer manter-se no poder, a última sentença de 

item é um total acinte. 

Item 04 

Uma vez mais, o item vai muito bem, mas quanto chega ao final, há um erro: foram os EUA que anunciaram 

que irão proibir as importações de petróleo e gás do Irã e, ainda assim, o embargo não foi imediato. 

 

QUESTÃO NÚMERO 20 

COMENTÁRIO:  

Clássico item de Teoria das Relações Internacionais, tema sempre presente nas provas de primeira fase. 

Item 01 (Embora o realismo seja...) 

Novamente o item vai muito bem, mas quando chega ao final, há uma inverdade. Para os realistas “pode” 

haver cooperação para sobreviver, mas, não, “sobretudo”. 

Item 02 (As analises pós-coloniais...) 



   
  

Assertiva mais complexa da questão, que aborda tema menos conhecido, as análises pós-coloniais. Ainda mais 

uma vez, e erro está na última afirmação do item, pois não se pode afirmar que essa abordagem teórica 

questione diretamente “a politização dos conflitos delas resultantes”. 

Item 03 (Muitos realistas e liberais atribuem...) 

Item simples, sem desafios específicos. 

Item 04 

Idem. Observe-se que essa questão mostra um padrão frequente, claramente observado na prova: dois itens 

de pouca complexidade, um (ou dois) de relativa dificuldade, e o último, de maior complexidade. 

 

QUESTÃO NÚMERO 21 

COMENTÁRIO:  

 

Tema muito atual, esperado para a prova. A abordagem adotada indica, ao que parece, a transversalidade da 

disciplina de Política Internacional. 

Item 01 (Em 2017, o número de pessoas...) 

O item exigia conhecimento específico de atualidades, especificamente do último relatório do ACNUR, 

publicado recentemente, e o recurso ao senso comum, novamente, poderia ensejar dificuldades. 

Item 02 (O texto do Pacto Global sobre Migração Segura...) 

Assertiva que cobrava de maneira simples uma informação da área do Direito Internacional. 

Item 03 (O Brasil é a parte da Convenção...) 

Outra assertiva vinculada ao Direito Internacional, sobretudo, à participação brasileira em convenções 

internacionais vinculadas ao temas de refugiados. 

Item 04 

Assertiva um pouco mais complexa, que exigia atenção do candidato, sobretudo quanto aos conceitos jurídicos 

empregados. 

 

QUESTÃO NÚMERO 22 

COMENTÁRIO:  

 

Segunda questão sobre segurança, sublimando a relevância do tema para o CACD. 

Item 01 (A primeira operação de manutenção de paz...) 

(esse item dever elaborado após a publicação do gabarito final) 



   
  

 

Item 02 (A Missão das Nações Unidas de Estabilização no Haiti...) 

Mais uma vez, a assertiva caminha muito bem, mas ao final, há um equívoco, pois não houve 

compartilhamente (e não costuma haver) do comando do componente militar da missão. 

Item 03 (O Brasil participa da Force Interina das Nações Unidas no Líbano...) 

Item simples, relacionado à agenda contemporânea de politica externa brasileira. 

Item 04 

Assertiva que, ao abordar o tema sob a vertente histórica, exigia conhecimento mais aprofundado por parte 

dos candidatos. 
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