
   
  

PROVA MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - DIPLOMATA 

QUESTÕES DE HISTÓRIA DO MUNDO 

 

QUESTÃO NÚMERO 55 

COMENTÁRIO:  

1. "Com o New Deal..." Gabarito: C 

Comentário do professor: O National Labor Relations Board (NLRB) é uma agência do governo norte-

americano, criada em 1935, durante o primeiro mandato do presidente democrata Franklin Delano 

Roosevelt (1933-1945). A função do NLRB, como indica o item, é regular as questões relacionadas à 

legislação trabalhista. 

2. "A Convenção de Bretton Woods..." Gabarito: E 

Comentário do professor: Em 1944, a Conferência de Bretton Woods estabeleceu a arquitetura da nova ordem 

financeira internacional do pós-guerra, por meio, por exemplo, da constituição do FMI e do BIRD. Não 

coube, contudo, a John Maynard Keynes o papel de "principal proponente", mas a Harry Dexter White, 

representante dos EUA, cujas posições predominaram sobre as de Keynes. 

3. "A articulação ente ciência e indústria..." Gabarito: C 

Comentário do professor: Durante os denominados "anos dourados do capitalismo" (de 1945 a meados dos 

anos 1970), um dos traços marcantes da organização empresarial foi a centralidade da ciência, tecnologia 

e inovação, convertidas em componentes centrais da estratégia industrial. Os custos decorrentes dessa 

inflexão e as diferentes capacidades de investimento, pesquisa e tecnologia disponível entre os países 

fizeram com que se atingissem resultados distintos. 

4. "A adoção de políticas neoliberais..." Gabarito: C 

Comentário do professor: Alguns dos principais pilares do neoliberalismo são: redução do papel do Estado na 

economia, desregulamentação, livre-comércio, austeridade e privatizações. Afasta-se, assim, de 

pressupostos keynesianos, que embasam a noção de estado de bem-estar social. Do ponto de vista 

empresarial, o neoliberalismo associa-se à crise do paradigma fordista de produção e, ao favorecer a 

flexibilização da produção e do trabalho (lógica de "just- intime"), contribuiu para a redução da capacidade 

de negociação pelos trabalhadores. Na Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, eleita em 1979, foi grande 

expoente do neoliberalismo. 
 

QUESTÃO NÚMERO 56 

COMENTÁRIO:  

1. "Apresentado por seus participantes..." Gabarito: C (Possibilidade de recurso) 

Comentário do professor: O Vintismo, associado, em Portugal, à Onda Liberal de 1820 era apresentado sob 

fundamentação liberal. Propunha o constitucionalismo, o fim do absolutismo e o retorno de Dom João VI, 

no Brasil desde 1808, a Portugal. O termo restaurador, no contexto da época, associa-se ao antiliberalismo. 



   
  

2. "Em Portugal, D. Miguel..." Gabarito: E  

Comentário do professor: A guerra civil portuguesa foi vencida em 1834 pelos liberais (D. Pedro IV) contra os 

absolutistas (D. Miguel). Sobre as constituições, contudo, há imprecisões. Coube a D. João VI, no golpe da 

Vila-Francada (1823) restaurar o absolutismo e por termo à monarquia constitucional. Posteriormente, 

houve a denominada Carta Constitucional de 1828, inviabilizando a parte do item que diz que a nova 

constituição viria apenas em 1834. Por fim, nos anos 1830, a Constituição é de 1838. 

3. "O vazio de poder..." Gabarito: C 

Comentário do professor: A Constituição Gaditana, ou de Cádiz, de 1812, era a expressão do constitucionalismo 

liberal espanhol e influenciou o posterior Vintismo português. A passagem seguinte, disponível em 

https://www.conjur.com.br/2012-out-31/direito-comparado-constituicao-vigorou-24-horas-brasil , 

corrobora o gabarito. 

"As raízes da Constituição Gaditana remontam ao início da rebelião contra os franceses, cujas tropas ocupavam 

a Espanha, no famoso 'Levante de 2 de maio de 1808', ocorrido em Madri e cujos rebeldes foram fuzilados 

no dia seguinte, como se pode ver no conhecido quadro de Francisco de Goya. Após a derrota dos 

insurgentes e o massacre francês, Espanha ergueu-se em armas e integrou-se às chamadas Guerras 

Peninsulares, que envolveram tropas francesas, de um lado, e britânicas (e de aliados), portuguesas e 

espanholas, de outro. A monarquia espanhola, que inicialmente tentara se compor com Napoleão 

Bonaparte, dele se tornando aliada e contribuindo com o esforço de guerra, foi traída e os franceses 

indicaram José Bonaparte para o trono de Espanha. Num quadro de profunda instabilidade política, com a 

guerra peninsular ainda em curso, as Cortes Gerais e Extraordinárias foram convocadas e iniciaram a 

elaboração de um texto constitucional para Espanha. Esse trabalho foi concluído aos 12 de março de 1812, 

na cidade portuária de Cádiz. Sua vigência foi curta: de 1812 até 1814, quando o rei Fernando VII foi 

reentronizado e, em momento posterior, repudiou a liberal Constituição de Cádiz." 

4. "A Constituição de Cádiz..." Gabarito: E 

Comentário do professor: A Constituição de Cádiz teve curta duração (1812-1814), sendo o constitucionalismo 

espanhol substituído pela restauração absolutista (1814). 

 

QUESTÃO NÚMERO 57 

COMENTÁRIO:  

1. "As Conferências de Bandung e de Belgrado..." Gabarito: E 

Comentário do professor: E. O Movimento dos Países não Alinhados visava à leitura das relações internacionais 

sobre lógica distinta da bipolar. Desse modo, Cuba não lograria individualmente aproximar toda a agenda 

do campo socialista. Não foi, ademais, o país caribenho a sediar o evento, mas a Iugoslávia de Tito.  

2. "Na Índia, propostas de modernização..." Gabarito: E 

Comentário do professor: O nacionalismo indiano, que teve em Gandhi, Nehru e Tilak alguns de seus 

expoentes, conectava-se com o tradicionalismo e com a pluralidade, o que inviabiliza a assertiva de que 

esses componentes o teriam minimizado. 

3. "O longo processo de descolonização..." Gabarito: E 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:El_Tres_de_Mayo,_by_Francisco_de_Goya,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg


   
  

Comentário do professor: Não houve, como regra, planos de do desenvolvimento de colônias por 

determinação da ONU. A descolonização reflete a autodeterminação dos povos que se insurgiram contra o 

colonialismo. 

4. "O imperialismo estabeleceu..." Gabarito: C 

Comentário do professor: De acordo com História das Relações Internacionais Contemporâneas, organizado 

por José Flávio Sombra Saraiva, "os participantes [da Conferência de Berlim] definiram condições mais 

duras, segundo as quais as aquisições coloniais seriam reconhecidas pelos outros Estados europeus. Por 

fim, decidiu-se a chamada ocupação efetiva como critério-chave de reconhecimento de domínio colonial 

pelas potências europeias". 

 

QUESTÃO NÚMERO 58 

COMENTÁRIO:  

 

1. A Carta das Nações Unidas... Gabarito: C 

Comentário do professor: O Artigo 1, ao versar sobre os propósitos das Nações unidas, corrobora o 

entendimento descrito pela assertiva. 

2. "A criação de tribunais militares..." Gabarito: E 

Comentário do professor: O intuito aliado de criar tribunais de guerra para julgar os crimes cometidos pelos 

países do Eixo permeou as Conferências de Potsdam (1945), Ialta (1945) e Teerã (1943). Acerca das 

"comfort women", no entanto, não houve o "destaque" à época (1945). A criação, em 2000, do "The 

Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery" corrobora a atenção 

recente da opinião pública japonesa acerca dos crimes de escravização sexual durante a II Guerra Mundial. 

 

3. "A reivindicação japonesa..." Gabarito: C 

Comentário do professor: A "Racial Equality Proposal" foi sugerida pelo Japão em 1919, mas não foi integrada 

ao Tratado de Versalhes, malgrado recebesse amplo apoio, devido às oposições de Austrália e EUA.   

4. "A Liga das Nações..." Gabarito: E 

Comentário do professor: O item traz alguns erros factuais. Os EUA não integraram a Liga das Nações, 

Alemanha e Japão saíram em 1933 e a França de Vichy em 1941. 

 

QUESTÃO NÚMERO 59 

COMENTÁRIO:  

1. "As intervenções artísticas..." Gabarito: C 

Comentário do professor: A arte é representada no item como uma das formas de ocupação e ressignificação 

do cotidiano urbano. O britânico Banksy é um dos expoentes dessas intervenções artísticas visuais. 



   
  

2. "A difusão da fotografia..." Gabarito: E 

Comentário do professor: Ao contrário, a fotografia exerceu importante impacto na arte europeia no período 

em tela. Cartier-Bresson, Frank Fournier e Robert Capa são uns dos exemplos. 

3. "A ausência de representação..." Gabarito: E 

Comentário do professor: Diferentemente do que afirma o item, traço bem marcante do muralismo mexicano 

era a valorização do passado indígena do país e a retratação de temas sociais e históricos. 

4. "As relações entre arte e projetos..." Gabarito: C (Possibilidade de recurso) 

Comentário do professor: Item que permite dupla interpretação. Há posições (ex: Eva Cockcroft no ensaio 

“Abstract Expressionism, Weapon of the Cold War") que indicam a conexão do Expressionismo Abstrato 

com o intuito de fomentar o Soft Power norte-americano no contexto da Guerra Fria. O site da MoMA, 

contudo, admite possibilidade diversa: "It’s actually been argued that the CIA was itself behind the 

exhibition program, but the agency’s influence is hardly needed to explain the initiative. Moreover, I find it 

extremely difficult to believe that the Abstract Expressionists were selected by MoMA for inclusion as an 

intentional stylistic contrast with the Socialist Realist works that the Soviet Union was exhibiting by its 

artists, as a way of demonstrating that American culture allowed creative freedom while this USSR did not." 

 

QUESTÃO NÚMERO 60 

COMENTÁRIO:  

1. "Os cercamentos..." Gabarito: E 

Comentário do professor: O cercamento dos campos não foi pacífico e nem apoiado pelos pequenos e médios 

produtores. Esses, na verdade, são os que perdem suas terras que são consolidadas, agregadas, em lotes 

maiores. 

2. "Sob o influxo..."Gabarito: C 

Comentário do professor: O item aborda alterações sociais e culturais decorrentes da maturação do 

capitalismo e da revolução industrial. 

3. "O emprego e uso..." Gabarito: C (Possibilidade de recurso) 

Comentário do professor: A definição de mercado sob a lógica do protecionismo mercantilista e da revolução 

industrial não é necessariamente idêntica. Além disso, o imperialismo recebeu explicações heterogêneas e 

não unicamente decorrentes do capitalismo industrial, ainda que com ele se conecte. Em "História das 

Relações Internacionais Contemporâneas", organizado por José Flávio Sombra Saraiva, explica-se que "Esta 

onda colonialista do final do século XIX é descrita na literatura como 'o novo imperialismo'. O atributo 'novo' 

é dado para acentuar a diferença entre a expansão colonial da Europa durante o mercantilismo e esta 

retomada de atividades colonialistas do século XIX. Inexiste consenso na literatura sobre uma definição da 

expressão 'novo imperialismo', nem sobre a delimitação temporal desse fenômeno". 

4. "Ao mesmo tempo..." Gabarito: C 

Comentário do professor: Na medida em que o investimento em indústrias, sobretudo no contexto da Segunda 

Revolução Industrial, requeria capitais, tecnologia e certa organização social e estatal, era natural que os 



   
  

países obtivessem resultados diversos. Como consequência, acentuaram-se as desigualdades de diversas 

naturezas, como afirma o item. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 61 

COMENTÁRIO:  

1. "Devido ao aprendizado..." Gabarito: C 

Comentário do professor: O excerto de "A Era dos Extremos", de Eric Hobsbawm, autoriza o entendimento do 

item como correto: "Sua influência direta é universal, pois ela forneceu o padrão para todos os movimentos 

revolucionários subsequentes, suas lições tendo sido incorporadas ao socialismo e ao comunismo 

modernos. A Revolução Francesa é assim a revolução do seu tempo, e não apenas uma, embora a mais 

proeminente, do seu tipo." 

2. "O típico burguês..." Gabarito: E 

Comentário do professor: O item aponta para a existência de alguma identidade entre setores burgueses e de 

trabalhadores pobres. Essa aproximação justificava-se no contexto da oposição comum ao Antigo Regime. 

Superada essa etapa, a burguesia, no poder, tendeu a atuar de forma mais conservadora, não exatamente 

se identificando com os setores mais populares, como indica o item. 

3. "A reflexão filosófica..." Gabarito: C (Possibilidade de recurso) 

Comentário do professor: O excerto de "A Era dos Extremos", de Eric Hobsbawm, autorizaria a compreensão 

de que a Revolução Francesa, considerada uma espécie de modelo para as demais revoluções do século 

XIX, foi resultado da união do povo com a filosofia liberal-burguesa:  

"O grupo era a 'burguesia'; suas ideias eram as do liberalismo clássico, conforme formuladas pelos "filósofos" 

e "economistas" e difundidas pela maçonaria e associações informais. Até este ponto os 'filósofos' podem 

ser, com justiça, considerados responsáveis pela Revolução. Ela teria ocorrido sem eles; mas eles 

provavelmente constituíram a diferença entre um simples colapso de um velho regime e a sua substituição 

rápida e efetiva por um novo." 

4. "Iniciada em 1789..." Gabarito: C 

Comentário do professor: Já em seu início, a Revolução Francesa instaurou Assembleia Nacional Constituinte, 

sucedida pela Monarquia Constitucional. Trata-se, portanto, de "ruptura com o despotismo", entendido 

como o Absolutismo. É verdade, também, que não se instaurou sociedade democrática e igualitária. A 

primeira fase da Revolução foi dominada por segmentos burgueses girondinos, identificados com o 

liberalismo e não com o ideal de democracia popular. 

 

QUESTÃO NÚMERO 62 

COMENTÁRIO:  

1. "Na Europa..." Gabarito: E 



   
  

Comentário do professor: Não havia "sentido único" aplicável aos movimentos trabalhistas europeus de excluir 

segmentos tradicionais .  

2. "No Japão..." Gabarito: C 

Comentário do professor: A Guerra de Boshin (1868-1869) opôs xogunato e samurais, contrários ao projeto 

modernizador preconizado pela Revolução Meiji, ao poder imperial, que se saiu vitorioso. 

3. "Em países mais industrializados..." Gabarito: C 

Comentário do professor: Os movimentos de trabalhadores mesclavam pautas diretas e relacionadas a 

melhores condições de trabalho e pleitos de natureza política. 

4. "A Índia..." Gabarito: E 

Comentário do professor: A Revolta dos Sipaios insurgiu-se, em 1857, contra a ocupação britânica. Seguiu-se 

o fim da atuação da Companhia Britânica das Índias Orientais e o estabelecimento do Raj Britânico, exemplo 

de colonialismo formal indireto, no qual a Coroa Britânica se associa a lideranças locais tradicionais, como 

os marajás, de modo a atenuar a percepção local de domínio estrangeiro. 

 

QUESTÃO NÚMERO 63 

COMENTÁRIO:  

1. "Os nacionalismos..." Gabarito: C 

Comentário do professor: O excerto de "A Era dos Extremos", de Eric Hobsbawm, autoriza o entendimento do 

item como correto: 

"Os grandes proponentes do nacionalismo de classe média neste estágio foram as camadas média e inferior 

das categorias profissionais, administrativas e intelectuais, ou seja, as classes educadas... O progresso das 

escolas e das universidades dava a dimensão do nacionalismo, na mesma medida em que as escolas e 

especialmente as universidades se tornavam seus defensores mais conscientes: o conflito entre a Alemanha 

e a Dinamarca sobre o Schleswig-Holstein, em 1848, foi previsto pelo conflito entre as universidades de Kiel 

e Copenhagem, sobre o mesmo problema, na metade da década de 1840". 

2. "As insurreições..." Gabarito: C 

Comentário do professor: A história das revoluções e movimentos de independência é permeada por conjunto 

heterogêneo de forças. Invariavelmente, os setores liberais, burgueses e de classe média tenderam a adotar 

posicionamento conservador após chegar ao poder, no intuito de evitar o aprofundamento de alterações 

sociais que, na perspectiva desse grupo, seriam percebidas como radicalização da agenda. 

3. "Sob a liderança..." Gabarito: E 

Comentário do professor: Assinado em 1873 por Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia, o tratado da Liga dos 

Três Imperadores não se confunde com a Tríplice Entente, formada em 1907 por Grã-Bretanha, França e 

Rússia. 

4. "Os movimentos..." Gabarito: E 



   
  

Comentário do professor: O item afirma que socialismo e anarquismo compuseram as bases das revoltas 

liberais do século XIX, como as Ondas Liberais de 1820, 1830 e 1848. A própria cronologia da formulação 

das duas mais relevantes obras do socialismo científico, "O Manifesto Comunista (1848)" e "O Capital" 

(1867) desautoriza essa visão. Os movimentos liberais, ao contrário, eram heterogêneos e desprovidos de 

pautas universalizantes como a assertiva indica. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 64 

COMENTÁRIO:  

 

1. "Nas décadas seguintes..." Gabarito: E 

Comentário do professor: Ainda que a necessidade de recuperação dos países europeus tenha estimulado os 

movimentos de libertação nacional, a resistência metropolitana ocorreu, como demonstram os exemplos 

de violentas guerras revolucionárias na Argélia, Indochina, entre outros. Não há, portanto, padrão pacífico 

que possa ser depreendido. 

2. "Como causas da Segunda Guerra..." Gabarito: C 

Comentário do professor: O Pacto Anticomintern, assinado por Alemanha e Japão em 1936 e ao qual a Itália 

aderiu no ano seguinte, ilustra o componente ideológico de oposição aos comunistas pelos países do Eixo. 

3. "Para a Itália..." Gabarito: E 

Comentário do professor: A ascensão dos fascistas ao poder na Itália precede a Crise de 1929. Após a Marcha 

sobre Roma (1922), Benito Mussolini ascende ao cargo de Primeiro-Ministro. 

4. "O sistema Bretton-Woods..." Gabarito: E  

Comentário do professor: O termo "restauração do padrão-ouro" torna o item impreciso. A realidade é que, 

de fato, ele não foi restaurado nas bases anteriores. O Sistema de Bretton Woods se baseou no padrão 

dólar-ouro, que previa a livre conversibilidade entre a moeda americana e o metal. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 65 

COMENTÁRIO:  

1. "A Guerra Fria..." Gabarito: C 

Comentário do professor: A bipolaridade é indutora de "certa estabilidade", especialmente quando se 

associava a equilíbrio nuclear (a utilização por uma das partes de armas nucleares acarretaria a "Mutual 

Assured Destruction").  Esse fato não autoriza, contudo, a compreensão de que a Guerra Fria foi pacífica. 

Como indica o item, EUA e URSS, por meio de proxies, enfrentavam-se indiretamente em conflitos 

localizados.  



   
  

2. "As mulheres apresentaram-se..." Gabarito: E 

Comentário do professor: O item torna-se incorreto ao indicar que, na URSS, a inserção feminina no mercado 

de trabalho deu-se após o fato ocorrer nos EUA e Europa Ocidental. 

3. "O blue jeans e o rock and roll..." Gabarito: E 

Comentário do professor: A questão associa a minorias produtos e comportamentos de consumo massificado, 

especialmente nos EUA e Europa Ocidental. 

 

4. "No novo cenário mundial..." Gabarito: C (Possibilidade de recurso) 

Comentário do professor: O grupo de países conhecidos como "Tigres Asiáticos" não era propriamente um 

bloco como os demais exemplos. Era uma terminologia, à época, referente a países de industrialização 

recente (Newly Industrialized Countries) e rápido crescimento econômico. 
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