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Questão 13 - Em julho de 2017, continua a pleno vapor o processo de saída do Reno Unido da União Europeia. 

O Brexit 

(A) está afetando a economia britânica e tem freado possíveis investimentos no país, tornando o ritmo da 

economia britânica mais lento. 

(B) tem reduzido a circulação de cidadãos de outros países da União Europeia e criado sérios problemas 

diplomáticos. 

(C) tem promovido a redução das exportações de commodities britânicas para os mercados dos 27 países da 

União Europeia. 

(D) tem proporcionado ao Reino Unido a diversificação de seus mercados consumidores, voltando-se para a 

Índia e Austrália. 

(E) está ampliando a ação de extremistas anti-islâmicos, agora livres das ingerências de grupos europeus de 

defesa dos direitos humanos. 

 

Gabarito: A 

Comentário: É claro que a decisão de se retirar do bloco fez com que o Reino Unido provocasse um ambiente 

de incertezas, que num primeiro momento trouxe impactos à economia do país, como por exemplo, uma 

grande queda no valor da libra esterlina, o que impulsionou a inflação, corroendo a renda disponível dos 

consumidores; uma desaceleração notável no primeiro semestre de 2017 e também menor volume de 

investimentos externo no país. 

 

Questão 14 - No dia 1 de junho de 2017, jornais de várias partes do mundo deram a manchete: Trump anuncia 

retirada dos EUA do Acordo de Paris sobre o clima  

 A justificativa dada por Trump para a saída do Acordo de París foi que 

(A) os Estados Unidos estão privilegiando as fontes de energia limpa e, portanto, estão muitos passos à frente 

do que preconiza o Acordo de Paris. 

(B) a manutenção das metas propostas pelo Acordo representaria o fechamento das usinas nucleares norte-

americanas e elevados prejuízos. 

(C) não é possível reunir 195 países sob um mesmo Acordo climático e desconsiderar as diferenças político-

econômicas entre eles. 

(D) o G7, grupo das sete nações mais ricas do mundo, fez forte pressão para que os Estados Unidos dessem 

o primeiro passo para desarticular o Acordo. 

(E) era necessário reafirmar a soberania americana, pois o Acordo paralisa os Estados Unidos e empodera as 

nações mais poluidoras do mundo. 



 
 

Gabarito: E 

Comentário: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que irá retirar os EUA do acordo global 

sobre clima de 2015 (Acordo de Paris). O presidente é um ferrenho crítico das obrigações financeiras e 

econômicas do acordo. Segundo Trump, a saída norte-americana representa uma reafirmação da soberania 

americana.  

Outra crítica feita pelo presidente, recai sobre a China; para o presidente norte-americano o acordo beneficia 

principalmente nações emergente, como a potência asiática, que fatalmente se encaminharia para 

ultrapassar a economia dos EUA se tornando a maior potência econômica do mundo. 

 

Questão 15 -  Em julho, a retomada da cidade de Mossul, no Oriente Médio, foi comemorada como vitória. 

Sobre o fato é correto afirmar que 

(A) o governo iraniano desativou uma fábrica de agentes químicos do Estado Islâmico que já havia destruído 

mesquitas localizadas na periferia da cidade. 

(B) o Estado Islâmico foi expulso da cidade iraquiana depois de ali instalar um califado, tipo de estado 

governado de acordo com as leis islâmicas. 

(C) as tropas aliadas ao governante sírio Bashar al-Assad assumiram o controle da cidade que era ocupada 

por rebeldes curdos há cerca de três anos. 

(D) os soldados israelenses, ocuparam a cidade e expulsaram palestinos ligados ao Hamas que sitiavam a 

cidade localizada ao Sul de Jerusalém. 

(E) as forças de paz da Otan, que substituíram os soldados norte-americanos no Afeganistão, conseguiram 

expulsar os jihadistas do Estado Islâmico. 

 

Gabarito: B 

Comentário: O grande objetivo do grupo terrorista, auto intitulado Estado Islâmico, é o de recriar o grande 

califado, que existiu entre os séculos VII e VIII, após a morte do profeta Maomé. Atualmente, parte do 

território da Síria e do Iraque foram tomados pelo grupo radical sunita. Mas, recentemente o exército 

iraquiano conseguiu retomar Mossul, a segunda maior cidade do Iraque e último grande reduto urbano que 

ainda era controlado pelos extremistas islâmicos. A reconquista da cidade é considerada a mais importante 

vitória das forças iraquianas desde que o grupo extremista sunita se apoderou, em 2014, de vastos territórios 

no país e na vizinha Síria. No entanto, a guerra contra o EI continua em outras cidades. 

 

Questão 16 -  Em passado recente as três grandes agências internacionais de classificação de risco voltaram 

suas atenções para a economia brasileira. Sobre esse fato considere as afirmações: 

I. A classificação de risco (rating) soberano é a nota dada por agências classificadoras de risco que avaliam a 

capacidade e a disposição de um país em honrar, pontual e integralmente, os pagamentos de sua dívida. 

II. As agências atribuem as notas de risco de crédito apenas a Estados nacionais, mas excepcionalmente 

podem avaliar empresas, especialmente estatais que estão em vias de desestatização. 



 
III. Desde final de 2016 as principais agências de risco incluíram o Brasil no grupo de países com classificação 

A-, isto é, país com baixo grau de investimento financeiro. 

IV. Quanto pior for a classificação de risco maior são os juros cobrados pelos investidores para emprestar 

dinheiro, o que amplia a crise econômica do país endividado. 

 Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) II e III. 

(B) I e III. 

(C) I e IV. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV 

 

Gabarito: C 

Comentário: As agências de classificação de risco referidas no enunciado são a Standart & Poor’s, a Moody’s 

e a Fitch. Elas realmente avaliam a capacidade e a disposição de um país em honrar, pontual e integralmente, 

os pagamentos de sua dívida. Mas, as análises não se limitam apenas aos Estados nacionais, mas podem 

também medir o grau de confiabilidade de empresas. 

Outra informação é que a Standart & Poor’s já classifica o Brasil com a nota BB e não A- como indica um dos 

itens da questão. 
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