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QUESTÃO 02
(ENEM/2019) Observe a imagem a seguir.

QUESTÃO 01
(ENEM/2019) Leia o texto a seguir.
Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do
Conselho de Segurança
Os representantes do G4 (Brasil, Alemanha, Índia e
Japão) reiteraram, em setembro de 2018, a defesa
pela ampliação do Conselho de Segurança da
Organização das Nações Unidas (ONU) durante
reunião em Nova York (Estados Unidos). Em
declaração conjunta, de dez itens, os chanceleres
destacaram que o órgão, no formato em que está,
com apenas cinco membros permanentes e dez
rotativos, não reflete o século 21. “A reforma do
Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os
desafios complexos de hoje. Como aspirantes a
novos membros permanentes de um conselho
reformado, os ministros reiteraram seu compromisso
de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU
e da ordem multilateral global, bem como seu apoio
às respectivas candidaturas”, afirma a declaração
conjunta.
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 7 dez. 2018
(adaptado).

Os países mencionados no texto justificam sua
pretensão com base na seguinte característica
comum:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Extensividade de área territorial.
Protagonismo em escala regional.
Investimento em tecnologia militar.
Desenvolvimento de energia nuclear.
Disponibilidade de recursos minerais.

Na imagem, é ressaltado, em tom mais escuro, um
grupo de países que na atualidade possuem
características político-econômicas comuns, no
sentido de
(A) adotarem o liberalismo político na dinâmica
dos seus setores públicos.
(B) constituírem modelos de ações decisórias
vinculadas à social-democracia.
(C) instituírem fóruns de discussão sobre
intercâmbio multilateral de economias emergentes.
(D) promoverem a integração representativa dos
diversos povos integrantes de seus territórios.
(E) apresentarem uma frente de desalinhamento
político aos polos dominantes do sistema-mundo.

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir.

(ENEM/2010) Leia o texto a seguir.

Os objetivos da ONU, de acordo com o disposto no
capítulo primeiro de sua Carta, são quatro:

O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais
industrializados do mundo (EUA, Japão, Alemanha,
França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União
Europeia e os principais emergentes (Brasil, Rússia,
Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita,
Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia,
México e Turquia). Esse grupo de países vem
ganhando força nos fóruns internacionais de decisão
e consulta.

1. manter a paz e segurança internacionais;
2. desenvolver ações amistosas entre as nações,
com base no respeito ao princípio de igualdade de
direitos e de autodeterminação dos povos;
3. conseguir uma cooperação internacional para
resolver os problemas internacionais de caráter
econômico, social, cultural ou humanitário;
4. ser um centro destinado a harmonizar a ação
das nações para a consecução desses objetivos
comuns.

ALLAN.
R. Crise
global.
Disponível
em:
http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2010.

Entre os países emergentes que formam o G-20,
estão os chamados BRIC (Brasil, Rússia, Índia e
China), termo criado em 2001 para referir-se aos
países que

GONÇALVES, W. Relações internacionais. Rio de Janeiro: Zahar, 2008
(adaptado).

De acordo com os objetivos descritos, o papel do
(A) apresentam
características
econômicas
promissoras para as próximas décadas.
(B) possuem base tecnológica mais elevada.
(C) apresentam índices de igualdade social e
econômica mais acentuados.
(D) apresentam diversidade ambiental suficiente
para impulsionar a economia global.
(E) possuem similaridades culturais capazes de
alavancar a economia mundial.

(A) legitimar ações de expansionismo territorial.
(B) regular o sistema financeiro global.
(C) estabelecer barreiras à circulação de
mercadorias.
(D) mediar conflitos de ordem geopolítica.
(E) promover a padronização de hábitos de
consumo.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

(IDECAN-adaptado) Leia o texto a seguir.

(ENEM-PPL/2013) Leia o texto a seguir.

A Organização das Nações Unidas, também
conhecida pela sigla ONU, é uma organização
internacional formada por mais de 190 países que se
reunem voluntariamente para trabalhar pela paz e o
desenvolvimento mundiais. Apesar de sua criação
datar de 1945, desde o século XIX países começaram
a criar organismos internacionais para cooperar em
assuntos específicos. Por exemplo, já em 1865 foi
fundada a União Telegráfica Internacional,
conhecida hoje como União Internacional de
Telecomunicações (ITU) e, em 1874, surgiu a União
Postal Universal (UPU). Hoje, ambas são agências
do Sistema das Nações Unidas. Em 1899, aconteceu
a primeira Conferência Internacional para a Paz, em
Haia (Holanda), que visava a elaborar instrumentos
para a resolução de conflitos de maneira pacífica,
prevenir as guerras e codificar as regras de guerra.
No entanto, a Organização que podemos chamar de
predecessora da ONU é a

O papel da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) alterou-se desde sua origem em 1949.
A Otan é uma aliança militar que se funda sobre um
tratado de segurança coletiva, o qual, por sua vez,
indica a criação de uma organização internacional
com o objetivo de manter a democracia, a paz e a
segurança dos seus integrantes. No começo dos anos
de 1990, em função dos conflitos nos Bálcãs, a Otan
declarou que a instabilidade na Europa Central
afetava diretamente a segurança dos seus membros.
Foi então iniciada a primeira operação militar fora do
território dos países-membros. Desde então ela
expandiu sua área de interesse para África, Oriente
Médio e Ásia.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

BERTAZZO, J. Atuação da Otan no Pós-Guerra Fria: implicações para a
segurança nacional e para a ONU. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, janjun. 2010 (adaptado).

Os objetivos dessa organização, nos diferentes
períodos descritos, são, respectivamente:

Organização Universal dos Direitos Humanos.
Organização dos Estados Americanos.
Liga das Nações.
Liga de Versalhes.
Pacto de Varsóvia.

(A) Financiar a indústria bélica- garantir atuação
global.
(B) Conter a expansão socialista – realizar ataques
preventivos.
(C) Combater a ameaça soviética- promover
auxílio humanitário.
(D) Minimizar a influência estadunidense- apoiar
organismos multilaterais.
(E) Reconstruir o continente devastado – assegurar.

Disponível em: http://gg.gg/p3y5e Acesso em: 20 abr. 2021.
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QUESTÃO 07

A ONU faz referência a uma projeção cartográfica
em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa
projeção é:

(ENEM/2017) Leia o texto a seguir.
Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de
televisão e telas montadas ao ar livre em Ramalah,
na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução
que pedia o reconhecimento da chamada Palestina
como um Estado observador não membro da
Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo
era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um
Estado palestino. Depois da aprovação da resolução,
centenas de pessoas foram à praça da cidade com
bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício,
fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada
com 138 votos dos 193 da Assembleia-Geral, a
resolução eleva o status do Estado palestino perante
a organização.
Palestinos comemoram elevação de status na ONU
com bandeiras e fogos.
Disponível em: http://folha.com. Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado).

A mencionada resolução da ONU referendou o(a)
(A) Delimitação das fronteiras territoriais.
(B) Aumento da qualidade de vida da população
local.
(C) Implementação do tratado de paz com os
israelenses.
(D) Apoio da comunidade internacional à demanda
local.
(E) Equiparação da condição política com a dos
demais países.

QUESTÃO 08
(ENEM/2016) Observe a imagem a seguir.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

(ETEC/2017) Leia o texto a seguir.

(FGV/1999) A criação do FMI (Fundo Monetário
Internacional) e a do BIRD (Banco Interamericano
de Desenvolvimento para a reconstrução e
Desenvolvimento) estão vinculadas diretamente à

"Em um mundo marcado por conflitos em diferentes
regiões, as operações de manutenção da paz das
Nações Unidas são a expressão mais visível do
compromisso solidário da comunidade internacional
com a promoção da paz e da segurança.
Embora não estejam expressamente mencionadas na
Carta da ONU, elas funcionam como instrumento
para assegurar a presença dessa organização em
áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes
em conflito a superar suas disputas por meio pacífico
– razão pela qual não devem ser vistas como forma
de intervenção armada."

(A) Conferência de Yalta (agências financiadoras
para a reconstrução da Europa e da Ásia no pósguerra.
(B) desvalorização do dólar em relação ao ouro,
implementada por Nixon no início dos 1970.
(C) Conferência de Bretton Woods (EUA) em
1944, com a formação do Banco Mundial
(D) Conferência de Potsdam (Berlim) em 1945, que
determinou a área de ação destas instituições.
(E) substituição do padrão-ouro pela libra esterlina
com intuito de fortalecer e desenvolver a economia
dos países pós-guerra.

Acesso em: 26.08.2016. Adaptado.

Historicamente, o Brasil envia soldados para
participar de operações de paz. Em 2004, foi criada
pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das
Nações Unidas para Estabilização do Haiti
(Minustah).

GABARITO

De acordo com o texto, essa missão foi criada para

Questão 01 – B
Questão 02 – C
Questão 03 – D
Questão 04 – A
Questão 05 – C
Questão 06 – B
Questão 07 – D
Questão 08 – A
Questão 09 – A
Questão 10 – C

(A) restabelecer a segurança e normalidade
institucional do Haiti após sucessivos episódios de
turbulência política e de violência, que marcaram
esse país no início do século XXI.
(B) atacar os garimpos ilegais de diamantes no
interior do Haiti, que usavam mão de obra infantil
nas minas onde esse minério é encontrado.
(C) combater o narcotráfico comandado pelo Cartel
de Medelin, que a partir do Haiti distribuía drogas
para todos os países da América Latina.
(D) acabar com os problemas ambientais crônicos
no Haiti, pois esse país era o principal responsável
pela poluição ambiental no Caribe.
(E) extinguir a rede de trabalho escravo existente
no Haiti, que utilizava esse tipo de mão de obra nas
plantações de soja e trigo.
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