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DENTRO DO ESCOPO DE QUESTÕES DO ENEM E OUTROS 

CONCURSOS/VESTIBULARES, AS ATUALIDADES SE DESTACAM COMO UMA 

IMPORTANTE FERRAMENTA VOLTADA NÃO APENAS PARA TRABALHARMOS 

COM TEMAS RELATIVOS A ATUALIDADES. COMO TAMBÉM PODEMOS 

PENSAR QUE AULAS COMO ESSAS SERÃO FUNDAMENTAIS NA FIXAÇÃO DO 

CONTEÚDO JÁ ABORDADO TRADICIONALMENTE EM SALA DE AULA. SEJA 

COMO TÓPICOS REVISIONAIS DOS CONTEÚDOS MAIS CLÁSSICOS DAS 

CIÊNCIAS HUMANAS, PASSANDO POR TEMAS IMPORTANTES VOLTADOS AO 

GANHO DE ARCABOUÇO CULTURAL NA ARGUMENTAÇÃO DE UMA 

REDAÇÃO, ATÉ MESMO TEMAS RELEVANTES PARA AS CIÊNCIAS TANTO 

HUMANAS QUANTO DA TERRA. 

 

 

NÃO DEIXE DE ACESSAR NOSSAS REDES SOCIAIS PARA ACOMPANHAR AS NOVIDADES. 

PORQUE ATUALIDADES? 

PRIMEIRO BLOCO: 

1- Nacionalismos europeus - 

Brexit e outros 

2- Mudanças climáticas - 

Acordo de Paris 

 dia de hoje… 

SEGUNDO BLOCO: 

3- Guerra Fria no Ártico 

4- Migrações internas na 

América Latina 

1 

3 

INTERVALO DE: 
10H - 10H20 2 



Quando se tornou 
independente, a Eslovênia 

retirou a cidadania de 
18.000 pessoas porque não 

haviam nascido nessa 
antiga república iugoslava 

 

Nacionalismos que 
envenenaram a Europa 
Inclusão de todas as pessoas em um mesmo Estado 

conseguiu solucionar problemas que pareciam impossíveis 
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Toda a história da Europa se move em um sentido: a construção de 

Estados em que os direitos sejam políticos e, portanto, correspondam a 

todas as pessoas, frente às nações em que os direitos dependem do 

pertencimento a uma ideia, etnia, língua e religião. E não foi fácil 

chegar até aqui. O caminho foi uma longa sucessão de desastres e 

cataclismos, das guerras de religião nos séculos XVI e XVII aos conflitos 

que provocaram centenas de milhares de mortos na antiga Iugoslávia 

nos anos noventa do século passado. A Europa atual tem muitos 

problemas, alguns com tantos ecos no passado como os efeitos da crise 

econômica e o ressurgimento da ultradireita, mas a inclusão de todas as 

pessoas em um mesmo modelo conseguiu apagar conflitos que 

pareciam impossíveis de se resolver. 
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O Mundo de Ontem, as memórias do escritor judeu Stefan Zweig, se transformou no equivalente literário ao Hino à 

Alegria de Beethoven, um canto inesgotável à sabedoria desse continente, mas também um alerta sobre a fragilidade 

de suas conquistas. Zweig se suicidou no Brasil em 1942 quando pensava que já não existia nenhuma esperança à 

Europa e que a vitória de Hitler era inevitável. Isso é o que escreve sobre o nacionalismo: “Pela minha vida galoparam 

todos os corcéis amarelados do apocalipse, a revolução e a fome, a inflação e o terror, as epidemias e a emigração; vi 

nascerem e se espalharem diante de meus próprios olhos as grandes ideologias de massa: o fascismo na Itália, o 

nacional-socialismo na Alemanha, o bolchevismo na Rússia e, sobretudo, a pior de todas as pestes: o nacionalismo, que 

envenena a flor de nossa cultura europeia”. A frase de Zweig deve ser aplicada com cautela à situação atual: não nos 

encontramos diante de um ataque contra a razão e a sociedade semelhante ao que representaram os grandes 

totalitarismos, não há na Europa nada parecido a Hitler e Stalin. Mas quando o escritor coloca o nacionalismo como o 

pior dos males, como um veneno, se refere à exclusão que representa para todos os que ficam de fora. Sua idealização 

do Império Austro-Húngaro se deve ao fato de ter sido uma entidade na qual puderam viver sob uma mesma lei e 

direitos povos, línguas e religiões totalmente diferentes. A queda daquele império provocou o levantamento de fronteiras 

que sempre deixavam alguém de fora, porque se os limites são traçados baseando-se em imaginários direitos nacionais 

alguém sempre estará excluído – os húngaros da Romênia e os romenos da Hungria, os italianos e os eslovenos de Trieste 

e assim até o infinito. Não existem nações uniformes. O grande escritor austríaco era plenamente consciente disso e por 

isso via com tanto pessimismo a evolução vivida pela Europa nos anos trinta. Como a de Zweig, a peripécia pessoal do 

sociólogo alemão Norbert Elias pode servir para resumir o século XX: veterano da Primeira Guerra Mundial, fugiu da 

Alemanha por ser judeu – sua mãe não conseguiu escapar e foi assassinada em Auschwitz –, viveu na Inglaterra, onde foi 

deportado à ilha de Man por ser alemão, e depois trabalhou em universidades da Alemanha e Holanda. Escreveu um 

livro muito influente, O Processo Civilizador, sobre a cimentação do Estado no Ocidente e a proteção que, no final, o 

Estado-Leviatã dava aos indivíduos. 
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Essa obra serviu de inspiração a Steven 

Pinker para escrever Os Anjos Bons da 

Nossa Natureza, um ensaio que dá 

uma visão profundamente otimista do 

presente já que, afirma, vivemos no 

momento menos violento da história. 

Elias explica que a Europa no século 

XV tinha 5.000 unidades políticas 

independentes, a maioria baronatos; 

500 no começo do século XVII; 200 na 

época de Napoleão, no começo do 

século XIX; e menos de 30 em 1953. 
Esses dados representam um resumo 

perfeito do que ocorreu no continente 

desde que Zweig escreveu suas 

memórias: menos Estados como 

solução aos conflitos nacionais. A UE 

nasceu com o propósito de dividir os 

recursos – o carvão e o aço –, mas 

rapidamente se transformou em algo 

muito mais ambicioso: criar uma 

estrutura inclusiva, em que estejam 

representados os países, as nações e 

suas diferenças, mas sobretudo as 

pessoas. A história da Europa é tão 

intrincada que não existe outra forma 

de se resolver conflitos milenares. Em 

seu livro L’invention de l’Europe, o 

demógrafo francês Emmanuel Todd 

explica que “a civilização europeia 

atual é o produto de uma síntese, 

lenta e trabalhosa” porque “suas 

paixões, religiosas e econômicas, 

estão inscritas no espaço”. Dar um 

novo sentido a esse espaço, que seja 

de todas as pessoas sem que 

importem as suas paixões (porque, 

não podemos nos esquecer, o 

nacionalismo é uma paixão, não uma 

realidade), é a grande conquista da 

UE. E voltar atrás seria um erro 

gigantesco. 
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Algum político insensato falou de 

algo como o “modelo esloveno” 

para o desafio separatista da 

Catalunha. Até mesmo omitindo 

dados que não deveriam ser 

omitidos – uma guerra de 10 dias, 

70 mortos, o começo da 

catástrofe iugoslava, a pior sofrida 

pela Europa desde o final da 

Segunda Guerra Mundial –, é 

interessante lembrar um ponto 

daquela independência, que 

reflete o que ocorre quando 

Estados são criados baseados na 

nação: os chamados “apagados”. 

Quando a Eslovênia se tornou 

independente, 10% da população 

(200.000 de dois milhões) era de 

origem iugoslava, havia se 

instalado na República mais rica, 

mas não havia nascido ali, apesar 

de estar integrada. Primeiro foram 

obrigados a regularizarem-se (no 

país em que viviam há décadas!) 

e 18.000 deles foram “apagados”, 

eliminados dos registros como se 

nunca houvessem existido. Era 

uma conclusão lógica: no Estado 

dos eslovenos, os que não são não 

têm lugar. Em um Estado 

plurinacional, esse problema não 

existe. Quando foi solucionado? 

Após a Eslovênia entrar na UE e 

Bruxelas a obrigar a resolver 

assunto tão feio. 

No fim de semana do referendo 

ilegal, a Espanha foi visitada por 

um escritor bósnio chamado 

Velibor Čolić, autor de um livro, 

cheio de humor, sobre a 

dificuldade de se começar do 

zero em outro país, Manual do 

3

Exílio. Bósnio de origem croata, 

desertou durante a guerra, esteve 

em um campo de concentração 

do qual fugiu e se exilou na 

França. Aprendeu o idioma e 

acabou virando um escritor de 

sucesso. Agora vive em 

Estrasburgo, trabalha com 

imigrantes (50 nacionalidades 

convivem na cidade) e 

contemplou com uma mistura de 

preocupação e incredulidade o 

que acontecia na Catalunha. Čolić 

dizia que os referendos 

nacionalistas eram coisa do diabo. 

E não parava de brincar que seu 

próximo exílio seria o mais 

confortável e barato, porque um 

trem liga Estrasburgo a Kehl, na 

Alemanha. Foi inaugurado em 24 

de abril e cruza, por 1,40 euro (5 

reais), uma fronteira que provocou 

três guerras entre 1870 e 1945. O 

exilado bósnio não podia entender 

que alguém queira descer desse 

trem que cruza fronteiras e deixa 

para trás para sempre uma triste 

história. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



1.   O referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao Brexit, após 43 anos de adesão à União 
Europeia. São potenciais consequências dessa decisão, nos níveis nacional e continental, respectivamente,  
a) o pedido da Irlanda do Norte por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a 

continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido.     
b) o pedido da Inglaterra por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a 

continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido.    
c) o pedido da Escócia por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o 

comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido.     
d) o pedido do País de Gales por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o 

comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido.     
   
2.   Em junho de 2016, um referendo aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia, episódio este que ficou 
conhecido como Brexit em alusão à união das palavras Britain (Grã-Bretanha) e Exit (saída, em inglês). 
 

 
 
Sobre a aprovação em referendo da saída do Reino Unido da União Europeia, assinale a alternativa CORRETA:  
a) Implicará a saída do Reino Unido da Zona do Euro e a readoção da libra esterlina como moeda oficial.    
b) Foi decorrente de sentimentos xenofobistas aprofundados pelo desmonte do estado de bem-estar social.    
c) Foi motivada por aspirações nacionalistas separatistas de segmentos conservadores londrinos.    
d) O Brexit se estabelecerá como uma união aduaneira, estreitando relações comerciais com a China.    
e) O Brexit se estabelecerá como zona de livre comércio, estreitando relações comerciais com os EUA.    
   
3.   “Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, 
manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm 
ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.” 
 

(MOREIRA, Igor e AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço mundial. 3.ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 37. 
Adaptado.) 

 
Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos  
a) civis e militares, relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado  Terceiro Mundo.    
b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações 

internacionais.    
c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente, na disputa por empregos e 

por melhores condições de vida.    
d) culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas também, 

sobretudo, conflitos contra países islâmicos.    
e) étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar a sua 

industrialização nos setores tecnológicos de ponta.    
   
4.   Europa Ocidental: a construção da unidade 
 
A criação da República Federal Alemã (1949) reativou o temor francês do ressurgimento do nacionalismo 
alemão. Foi nessa atmosfera confusa e carregada que, em maio de 1950, foi apresentado o plano do ministro do 
exterior, Robert Schuman, de integrar as siderurgias francesa e alemã. O Plano Schuman previa a instituição de 
uma autoridade comum, supranacional, com poderes para coordenar o reerguimento da produção de carvão 



e aço nos dois países. Outros países poderiam aderir à iniciativa. O Tratado da Comunidade Europeia do Carvão 
e do Aço - CECA foi assinado em 1951. 
 

Adaptado de MAGNOLI, Demétrio. O mundo contemporâneo. São Paulo: Atual, 2004. 
 
A criação da CECA deu origem a um conjunto de iniciativas de integração no continente europeu, dentre elas, 
as raízes da própria União Europeia. 
O conceito fundamental nesse processo de integração entre Estados-Nacionais é:  
a) espaço vital    
b) fronteira flexível    
c) território multipolar    
d) soberania compartilhada    
  
Gabarito:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resposta da questão 1: 

 [C] 
 

O Brexit refere-se a decisão do Reino Unido por referendo de abandonar a União Europeia. Entre as possíveis consequências: a perda das 
vantagens comerciais com outros países europeus, a perda de investimentos, a saída de empresas europeias, problemas para trabalhadores 

europeus no Reino Unido, dificuldades para trabalhadores britânicos no restante da Europa, aumento da xenofobia contra imigrantes e 
estímulo ao separatismo na Escócia, uma vez que a região desejava ficar na União Europeia.   

Resposta da questão 2: 
 [B] 

Em 2016, um referendo teve a vitória do Brexit, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia. O resultado foi decorrente do grande 
comparecimento de eleitores de terceira idade, de direita, da extrema direita xenófoba contrária à entrada de mais imigrantes e refugiados 

no país, além de trabalhadores de regiões decadentes e com alto desemprego. A vitória deu-se na maior parte da Inglaterra e no País de 
Gales. Votaram pela permanência do Reino Unido no bloco, os mais jovens, parte dos progressistas, habitantes de grandes cidades como 

Londres, a Irlanda do Norte e a Escócia.   
Resposta da questão 3: 

 [B] 
Os imigrantes de países subdesenvolvidos cujo trabalho é explorado nos países desenvolvidos em atividades de menor qualificação são 

vítimas de grupos de extrema direita, muitos dos quais racistas, preconceituosos com relação à religião e xenófobos. São exemplos os casos 
de preconceito e violência contra imigrantes na Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos.   

Resposta da questão 4: 
 [D] 

As características geográficas da Europa Ocidental favorecem políticas de integração, em função de aspectos como proximidade, relevo 
com poucos obstáculos naturais, rios com qualidades de navegação, litoral, em gral, favorável à navegação marítima. Mesmo diferenças 

nacionais podem ser tratadas de modo mais direto através de acordos supranacionais, mantendo-se alguma autonomia de modo 
compartilhado. 

A alternativa [A] é falsa: a teoria de espaço vital (Ratzel, entre outros) diz respeito à ocupação e ao uso de territórios, mesmo em detrimento 
de outras nações;  

A alternativa [B] é falsa: fronteiras flexíveis relacionam-se à intermitência por problemas diversos, como guerras ou disputas em cortes de 
julgamento; 

A alternativa [C] é falsa: a União Europeia é formada por um território unipolar em termos institucionais.   

 



Um trunfo geopolítico para 
a Rússia 

EDIÇÃO - 122 | CHINA 
por Florent Detroy 
agosto 31, 2017 
 
“Diante da China, a Rússia hesitou durante muito tempo: abrir-se e tornar-se concorrente dela, ou se fechar e se opor a ela. Levando 
muito adiante a cooperação, ela corre o risco de ser apenas um território de passagem ou um fornecedor de matérias-primas”, explica 
Mathieu Boulègue, especialista do espaço pós-soviético e analista da empresa de consultoria Aesma. 

Florent Detroy 

O presidente chinês, Xi Jinping, pode se congratular pelo sucesso do primeiro fórum destinado ao projeto das 
novas rotas da seda, aberto no dia 14 de maio de 2017 em Pequim. Fora a Índia, que boicotou o evento por se 
opor à construção de uma autoestrada no Planalto de Doklam (em chinês, Donglang), disputado pelo Butão e pela 
China, cerca de trinta chefes de Estado e primeiros-ministros compareceram. O presidente russo, Vladimir Putin, 
teve a honra de discursar logo após seu anfitrião, o que confirma nitidamente a aproximação sino-russa, a qual se 
acelera com o boicote ocidental à Rússia após a crise ucraniana. “O protecionismo torna-se a norma, e as 
restrições unilaterais e ilegítimas, principalmente à difusão de tecnologias, são uma forma oculta dele”, declarou 
Putin, fazendo referência às sanções norte-americanas e europeias. 

Embora os dois países compartilhem da crítica à hegemonia norte-americana, nada permitia prever que a Rússia 
assumiria essa posição. Durante muito tempo ela suspeitou do projeto chinês “Um cinturão, uma rota”, que invade 
sua zona de influência tradicional na Ásia central. 

Para Pequim, trata-se sobretudo de proteger seu comércio com a Europa, 95% dele feito atualmente por mar.1 A 
China teme um bloco comercial no caso de conflito com Washington, que tem um grande número de aliados na 
região (Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Austrália), por isso sua vontade de desenvolver um eixo terrestre 
alternativo através da Ásia central. 

Os dirigentes chineses defendem o transporte de mercadorias por trem, mais rápido que o navio e mais barato que 
o avião. A maior parte da carga transportada por ferrovia é conduzida ainda pelo eixo ferroviário da Transiberiana 
russa. Novas linhas foram abertas, reduzindo o itinerário via Cazaquistão, o que permite chegar à Europa ainda 
mais rapidamente. O trajeto dura em média catorze dias, enquanto pelo Canal de Suez são necessários 45, por um 
custo aproximadamente duas vezes mais elevado,2 mesmo que um único navio transporte o equivalente a 250 
trens.3 Desde então, por esse traçado, linhas comerciais ferroviárias ligam diversas cidades chinesas a cidades 
europeias:4 Chengdu a Łódz (Polônia), Chongqing e Zhengzhou a Duisburgo e Hamburgo (Alemanha), Wuhan a 
Lyon (França), Yiwu a Madri e, mais recentemente, Yiwu a Londres. Esse meio de transporte ainda representa 
apenas 2% do transporte de mercadorias entre a China e a Europa,5 mas tem crescido rapidamente: 65% por ano 
entre 2013 e 2016, de acordo com a empresa de consultoria Seabury.6 

Por sua vez, a Rússia espera um aumento das trocas comerciais, visto que, no caso de oito dos nove terminais 
europeus, as rotas ferroviárias da seda passam por seu território.7 Em 2015, ela obteve um empréstimo de Pequim 
no valor de 400 bilhões de rublos (R$ 21 bilhões) destinados à construção de uma ferrovia de alta velocidade para 
passageiros entre Moscou e Kazan, que poderá ser prolongada até a capital chinesa. 

No dia 4 de julho, por ocasião de um encontro bilateral, os dois países fizeram um acordo para desenvolver a via 
marítima, criando uma “rota glacial da seda”, em especial a ramificação que passa ao longo das orlas russas 



árticas para fazer a ligação com os portos da Europa setentrional. Possibilitando um trajeto mais curto de doze 
dias em relação ao Canal de Suez, o problema que ela tem no momento é ficar livre do gelo durante o ano inteiro e 
sua navegação ser incerta.8 A realização do projeto não é imediata. 

Apesar dessas perspectivas de investimentos tentadores, no primeiro momento a iniciativa de seu parceiro foi 
recebida por Moscou com ceticismo, pois este temia uma subordinação em relação ao poder econômico chinês.9 
“Diante da China, a Rússia hesitou durante muito tempo: abrir-se e tornar-se concorrente dela, ou se fechar e se 
opor a ela. Levando muito adiante a cooperação, ela corre o risco de ser apenas um território de passagem ou um 
fornecedor de matérias-primas”, explica Mathieu Boulègue, especialista do espaço pós-soviético e analista da 
empresa de consultoria Aesma. Apesar do crescimento constante do comércio desde o início da década de 2000, 
os termos de troca entre os dois países não parou de se deteriorar. Em 2015, cerca de 80% das exportações 
russas para a China eram de matérias-primas, enquanto Pequim exportava produtos manufaturados com maior 
valor agregado, como máquinas e equipamentos (37%), produtos químicos (10%) e têxteis (6%). 

Além disso, Pequim acrescenta a seus investimentos acordos de cooperação econômica, política e militar, e 
Moscou considera que eles são fortes concorrentes de seu próprio projeto de integração regional das ex-repúblicas 
soviéticas da Ásia central e da Europa, a União Econômica Eurasiática (UEE). Criada em 2010, ela reúne a 
Armênia, a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Quirguistão e a Rússia.10 No entanto, durante uma visita do presidente 
chinês, em maio de 2015, Moscou acabou avaliando que os dois projetos poderiam ser complementares. “O que 
estava em jogo era, fundamentalmente, mostrar ao Ocidente que ela não estava isolada”, explica Mathieu 
Boulègue, no momento em que os presidentes francês, britânico e norte-americano tinham decidido não 
comparecer às cerimônias de comemoração da vitória dos Aliados sobre a Alemanha nazista. “A China teve a 
inteligência de colocar a Rússia em pé de igualdade. E, sem dúvida, Moscou considera seus vínculos culturais, 
militares e linguísticos com os países da UEE como garantia contra a escalada chinesa”, como analisa o 
International Crisis Group (ICG).11 

A partir de agora, então, é hora de coordenar os projetos. Na época de seu encontro em julho, os dois presidentes 
decidiram criar um fundo comum de investimento de US$ 10 bilhões para financiar projetos feitos em conjunto. 
Eles iniciaram discussões sobre a criação de uma zona de livre-câmbio. 

Embora as planícies russas figurem como ponte natural entre a China e a Europa, Moscou sabe que está em 
concorrência com rotas alternativas que contornam totalmente seu território. Em janeiro de 2016, Kiev lançou, a 
partir do porto de Ilyichevsk, um primeiro trem de contêineres com destino à cidade cazaque de Dostyk, na 
fronteira chinesa. O comboio chegou em duas semanas, passando pela Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão, após 
duas baldeações no Mar Negro e no Mar Cáspio. Pequim, que financia a modernização da rota Korghos-Aktau, 
uma linha da ferrovia que liga a China ao Mar Cáspio, poderia estar interessada nesse percurso. 

“O objetivo da colaboração da Rússia é menos se impor como um país de passagem do que controlar as tentativas 
chinesas de se ancorar nos países ao sul de seu território, na Ásia central e no Cáucaso”, resume David Teurtrie, 
pesquisador associado do Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais (Inalco), da França. Por sua vez, 
Moscou conta com diversos projetos que contornam o Leste Europeu. Depois de ter reativado o antigo projeto 
Belkomour, visando à saída das mercadorias russas pelo Ártico, por meio da construção de um porto para navios 
porta-contêineres em Arkhangelsk ou em Mourmansk, a UEE quer transformar o porto de São Petersburgo no local 
de chegada das linhas ferroviárias chinesas. Interessada no traçado, a China já investiu em diversos projetos 
portuários, industriais e universitários da cidade, a qual o vasto complexo imobiliário denominou Pérola do Báltico. 

No momento, a estratégia chinesa é se basear em uma grande diversidade de rotas alternativas. E a Rússia 
parece consciente de que, sobretudo no plano econômico, poderá ser apenas um país secundário no projeto global 
de Pequim. 

*Florent Detroy é jornalista. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



1.    

 
(NOVA) GUERRA FRIA SOBRE O ÁRTICO 
Mesmo divergindo sobre as causas do fenômeno, a comunidade científica é unânime: o Ártico está derretendo. 
Segundo um estudo da Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), publicado em 2004, 4.998.000 km2 de geleiras 
desapareceram ao longo dos últimos 30 anos. 

Adaptado de http://diplo.uol.com.br 

 

No mapa e na reportagem, apresentam-se informações que remetem a possíveis alterações na economia e na 
política da Região Ártica, fruto da combinação de eventos como a mundialização do capitalismo e o 
aquecimento global. 

Dois significativos interesses estratégicos que podem produzir uma redefinição da geopolítica do Ártico são:  
a) instalação de bases militares e monitoramento do tráfego aéreo    
b) aproveitamento da biodiversidade e expansão do mar territorial    
c) exploração de recursos minerais e controle de novas rotas marítimas    
d) utilização de reservas de água potável e aproveitamento da energia hidroelétrica    
   
2.   “Libertem Ana Paula, libertem nossos ativistas”. Recentemente, um grupo de ativistas foi preso após um 
protesto contra a exploração de petróleo no Ártico, dentre eles, a brasileira Ana Paula.  

<http://www.greenpeace.org/brasil/> acesso em outubro/2013.  
 
Esses protestos decorriam do fato de que, com a exploração de petróleo no Ártico,   
a) grandes quantidades de gás carbônico e cloreto são despejadas na atmosfera, responsáveis pelo efeito 

estufa.     
b) a temperatura diminui nessas regiões e aumenta no restante do planeta.     
c) as camadas superficiais do permafrost descongelam e a vegetação morre.     
d) os custos para limpar o local em caso de um vazamento de petróleo são elevados.     
e) os lucros obtidos não são investidos no próprio local de extração.    
   
 
 
 



3.   Leia o texto. 
Sobrevoando o Oceano Ártico, a sensação era de estar diante de um espelho gigante, estilhaçado em milhões 
de pedacinhos. Em vez de vidro, placas de gelo quebradas, resquícios dos últimos dias de verão, refletiam de 
forma descontínua os raios de sol. Vistos do alto, de um helicóptero, os pedaços, já frágeis, ocupavam 
quilômetros de mar, mas, a cada minuto, ondas engoliam mais um trecho da cobertura branca. Diante dos 
nossos olhos a geleira que cerca o Polo Norte se desfazia, materializando números que, no dia 27 de agosto 
[2012], já haviam acionado o alarme sobre a situação. Este ano, foi registrado o recorde de derretimento da 
cobertura de gelo no oceano, desde que as medições começaram a ser feitas, em 1979. 
Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a região do Polo Norte, é correto afirmar que o 
crescente derretimento das geleiras árticas apresenta como uma de suas consequências geopolíticas   
a) a tentativa de povos nativos da região, como os inuits (esquimós), de criar um Estado autônomo.    
b) o retorno das divergências políticas entre os Estados Unidos e a Rússia, semelhante à época da Guerra Fria.    
c) a disputa entre as potências econômicas sobre o petróleo e outros recursos naturais existentes na região.    
d) a expressiva circulação de navios mercantes chineses na região, o que tem gerado protestos da Rússia e da 

Suécia.    
e) a tentativa de criação de um Conselho de segurança do Ártico, composto pelo G8 mais a China e a Coreia 

do Sul.    
   
4.   O Ártico está na mídia 
Notícias da região do Ártico levantam dados sobre a corrida ao petróleo em suas águas. Nações reclamam 
parte das riquezas sob o fundo do Oceano Glacial Ártico, enquanto o aquecimento global expõe áreas antes 
cobertas por gelo, pois a extensão do gelo marítimo no Ártico diminuiu por volta de 14% desde os anos 1970. A 
mídia destacou que os russos instalaram sua bandeira em turfa submarina e que a guarda costeira americana 
mapeou o mar de Bering. 
(Jessa Gamble. Scientific American Brasil. ed. N.° 4, 2009. Kirstin Dow e Thomas E. Downing. O Atlas da Mudança Climática, 2007. Adaptados.) 

Sobre o assunto tratado no texto, pode-se afirmar que:  
a) os direitos aos recursos localizados no assoalho submarino são definidos com a colocação de bandeiras, 

como no período de colonização das fronteiras.    
b) as regras que possibilitam reivindicar os recursos dos leitos submarinos vêm da Convenção da ONU sobre o 

Direito do Mar.    
c) há um acordo entre os países que circulam o Ártico – Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Inglaterra – 

para explorar os recursos marinhos.    
d) com o degelo do Ártico, a navegação e a exploração de minérios não serão beneficiadas e o meio 

ambiente não sofrerá impacto.    
e) a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar possibilita a todas as nações costeiras terem direitos econômicos 

iguais sobre o Ártico.    
Gabarito:   

Resposta da questão 1: 
 [C]   

Resposta da questão 2: 
 [C] 

Como mencionado corretamente na alternativa [C], a persistente exploração de petróleo no Ártico deve levar a alteração do bioma e, 
dentre outros efeitos, a redução ou eliminação do permafrost, camada de gelo no solo ártico, o que por sua vez, altera também a 

vegetação da tundra. Estão incorretas as alternativas: [A], porque a afirmativa indica o poluente de ambientes urbanos; [B], porque a 
alteração da temperatura não é especificamente a consequência da exploração de petróleo no Ártico; [D], porque embora os custos para 

deter um desastre ambiental seja elevado, os protestos não ocorrem por causa deles; [E], porque os protestos não ocorrem em razão do 
destino dos lucros.   

Resposta da questão 3: 
 [C] 

O maior derretimento do gelo sobre o Oceano Glacial Ártico em decorrência do Aquecimento Global Antropogênico, traria novas 
possibilidades de rotas marítimas e exploração de recursos minerais e energéticos. Assim, a partir da década de 2000, cresceram as tensões 

geopolíticas entre os países que apresentam territórios no Ártico como Rússia, Noruega, Canadá, Estados Unidos (Alasca) e Dinamarca 
(Groenlândia). A Rússia reivindica vários territórios que estão hoje em jurisdição internacional.   

Resposta da questão 4: 
 [B] 

A alternativa [A] está errada, pois colocar bandeiras de seu país na superfície da calota de gelo não garante a posse dos recursos. 
China e Inglaterra não circundam o Ártico, como afirma a alternativa [C]. 

A alternativa [D] está errada, pois o degelo possibilita a ampliação do tráfego marítimo, bem como a exploração dos recursos naturais, 
provocando sim, forte impacto ambiental. 

A alternativa [E] está incorreta, pois a Convenção da ONU não faz tal afirmativa, o que daria ao Brasil, inclusive, direitos sobre a região do 
Ártico.   



8 perguntas para entender a crise na Venezuela 
e a convocação da Assembleia Constituinte 

A crise na Venezuela ganhou um novo capítulo após o presidente Nicolás Maduro assinar, na noite 
de segunda-feira, um decreto convocando uma Assembleia Constituinte, para "reformar o Estado 

e redigir uma nova Constituição". 

A convocação vem no momento de intensificação de uma nova onda de protestos contra o governo e poucos dias 
depois de o país anunciar sua saída da Organização dos Estados Americanos (OEA). A Assembleia Constituinte terá 
500 membros, metade formada por representantes eleitos, segundo Maduro, "pela base da classe operária, comunas, 
missões e movimentos sociais", e a outra, por representantes eleitos por "municípios e territórios". O presidente não 
detalhou como seria o processo de escolha. A oposição descreveu a medida como "consumação do golpe de Estado 
contínuo de Maduro contra a Constituição" que deve intensificar a crise política no país. As medidas ocorrem em um 
cenário de mais protestos, com enfrentamentos entre forças de segurança, opositores e simpatizantes do governo, e 
que já levaram à morte de 20 pessoas. São as maiores manifestações já registradas desde dezembro de 2014, 
quando a oposição também foi às ruas para pedir a saída de Maduro, que é sucessor do ex-presidente Hugo Chávez e 
integrante do PSUV, partido há 18 anos no comando da Venezuela. A BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC, 
explica o que está por trás dos protestos, por que essas manifestações são diferentes das anteriores e o que se pode 
esperar desse novo capítulo da prolongada crise política venezuelana. 

1- Como seria formada a nova Constituinte? 

A atual Constituição venezuelana, aprovada em 1999 após a chegada de Hugo Chávez ao poder, define que o 
Presidente tem poder para convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, embora não possa vetar a Constituição 
que resulte do processo. Segundo Maduro, a Constituinte seria formada por 500 membros eleitos, metade escolhida 
por setores sociais, e a outra, por municípios e territórios. Ainda não foram divulgados detalhes e datas das eleições. 
Segundo o constitucionalista José Ignacio Hernández, a Assembleia deveria "ser formada por cidadãos que, mediante 
o voto direto, secreto e universal, são eleitos constituintes". Líderes da oposição reagiram dizendo que a convocação 
seria "a consumação do golpe de Estado contínuo de Maduro contra a Constituição". "Maduro acaba de matar e 
assassinar o legado de Hugo Chávez à Venezuela, que era a Constituição", disse o presidente da Assembleia 
Nacional, Julio Borges. Borges disse que uma Constituinte comunitária não seria "eleita pelo povo" e, portanto, não 
teria "os poderes que são do povo". "Vão querer materializar um golpe de Estado com uma Constituinte comunitária 
para darem um salto tipo Cuba", afirmou o presidente da Assembleia, para quem a iniciativa do governo visa "fugir do 
voto universal, direto e secreto do povo que nas ruas exige respeito à Constituição. 

2 - Como a Venezuela vai sair da OEA? 

O país será o primeiro a anunciar a saída da OEA por conta própria. O processo deve levar cerca de dois anos e 
possivelmente estará condicionada à quitação da dívida que a Venezuela tem com a organização, da ordem de US$ 8 
milhões. Mas a OEA pode expulsar o país antes, se quiser. Isso só aconteceu duas vezes na história: com Cuba 
(1962) e Honduras (2009). Os dois países já voltaram a fazer parte da organização. 

3 - Quando começaram os protestos? 

Na Venezuela, governo e oposição parecem viver em permanente enfrentamento, mas essa nova onda de protestos 
tem uma data inicial: 31 de março de 2016. Dois dias antes dessa data, o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano - 
visto pela oposição como alinhado ao governo de Maduro - emitiu uma sentença assumindo as funções da Assembleia 
Nacional, onde a oposição tem maioria, enquanto o Legislativo estivesse "em desacato". Quando essa decisão do TSJ 
venezuelano veio a público, opositores a Maduro não hesitaram em classificá-la de "golpe de Estado". Deu-se início a 



uma mobilização que nem mesmo o recuo da alta corte ao reverter a própria sentença foi capaz de conter. As pessoas 
foram às ruas e os enfrentamentos começaram. 

4 - O que há de novo ou de diferente no enfrentamento de agora? 

A Suprema Corte venezuelana atribuiu à Assembleia a situação de desacato porque o Legislativo decidiu incorporar, 
em agosto de 2016, três deputados do Estado do Amazonas mesmo depois de a eleição dos mesmos, em dezembro 
do ano anterior, ter sido impugnada. O TSJ já tinha passado a considerar nulas as ações do Legislativo que, pela 
primeira vez desde a chegada de Hugo Chávez ao poder, em 1999, passou a contar com maioria oposicionista. Por 
isso, na opinião de muitos analistas, a sentença na qual o TSJ assumiria as funções da Assembleia pouco mudava, na 
prática, a situação na Venezuela. Mas, para a oposição, a decisão da mais alta corte venezuelana foi a prova definitiva 
do rompimento da ordem democrática e representava a disposição de "passar por cima" da vontade popular 
expressada nas urnas. "É um golpe de Estado. Até agora, o Tribunal anulava as decisões da Assembleia, mas agora 
assumiu as competências do Legislativo. Fechou o Parlamento. Não é o mesmo, é completamente diferente", disse à 
BBC Mundo o líder opositor Henrique Capriles, quando o TSJ anunciou sua decisão de assumir o papel de Legislativo. 
Além disso, o novo embate entre oposição e governo se dá num momento em que não é mais possível, pelos prazos 
previstos na Constituição, de chamar uma consulta popular para revogar o mandato de Nicolás Maduro. O Conselho 
Nacional Eleitoral - que a oposição afirma estar controlado pelo governo - fechou as portas para essa possibilidade. 
Esse momento se difere também porque, com o aprofundamento da crise econômica venezuelana, há sinais de 
enfraquecimento do apoio entre os mais pobres ao governo bem como de possíveis fraturas internas do chavismo. 

5 - Qual é o pano de fundo dos protestos? 

Há na Venezuela uma prolongada crise econômica, que colocou a maioria dos venezuelanos numa situação muito pior 
que a vivenciada na época dos protestos de 2014. A queda dos preços do petróleo - que representa aproximadamente 
96% da renda do país - tem reduzido ainda mais os recursos do Estado e agravando ainda mais a escassez de 
alimentos e produtos de primeira necessidade. Isso gerou um desabastecimento quase crônico que, junto à maior 
inflação do mundo, fez com que grande parte da população tenha problemas para conseguir comida. Além da crise, há 
uma intensa disputa política. A Venezuela está dividida entre os chamados chavistas - como são conhecidos os 
simpatizantes das políticas socialistas do ex-presidente Hugo Chávez -, e os opositores, que esperam o fim dos 18 
anos de poder do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). Depois da morte de Chávez, em 2013, Nicolás 
Maduro, também integrante do PSUV, foi eleito presidente com a promessa de dar continuidade às políticas do 
antecessor. E, de acordo com pesquisas, a crise tem provocado queda na popularidade do presidente Maduro, uma 
das razões pelas quais a oposição insiste em antecipar as eleições. O governo continua responsabilizando a oposição 
por agravar a crise e dividir o país. E o fato de não terem sido realizadas as eleições regionais previstas para o ano 
passado privou aos venezuelanos de indicar qual das duas posições políticas conta, no momento, com apoio da 
maioria dos eleitores no país. 

6 - O que a oposição quer? A principal demanda dos que se opõem ao governo de Maduro é antecipar as eleições 
presidenciais, originalmente previstas para outubro de 2018. Mas eles também querem um pleito regional, que deveria 
ter ocorrido no ano passado, e um municipal, este, previsto para este ano. Na última semana, Nicolás Maduro se 
mostrou favorável à realização das eleições locais, mas não as convocou. Os oposicionistas também querem a 
libertação de políticos presos - a maioria deles foi detida depois dos protestos de janeiro de 2014. Há também a 
demanda pela devolução das competências da Assembleia Nacional e pela renovação dos outros poderes do Estado, 
como o Tribunal Supremo de Justiça e o Conselho Nacional Eleitoral, que, de acordo com a oposição, contam com 
juízes alinhados com o governo. 

7 - O que diz o governo? 

O governo de Nicolás Maduro tem classificado as ações da oposição venezuelana como uma ofensiva golpista. Em 
relação às denúncias de excessos na repressão policial feitas pela oposição, o Executivo tem respondido acusando os 
oposicionistas de fomentar a violência, de praticar "terrorismo" e de querer preparar o terreno para uma eventual 
intervenção estrangeira. Ao mesmo tempo em que ataca os adversários, Nicolás Maduro chamou os líderes da 
oposição para iniciar um diálogo "para que depois não reclamem". Durante sua participação semanal num programa 
de televisão, o presidente respaldou a ideia de realizar eleições para escolher governadores e prefeitos. Mas nada 



falou sobre uma nova disputa pela cadeira presidencial. "Estou ansioso para que venham as eleições dos 
governadores e, quando chegar as de prefeitos, que venham as eleições de prefeitos. Estou ansioso porque nosso 
terreno natural é de luta de ideias [no campo] eleitoral", declarou Maduro. "Estou pronto para que o poder eleitoral 
disser e minha busca será pela paz. Estou pronto para o diálogo", disse o presidente, emendando que quer "construir 
caminhos de paz" para que os opositores "abandonem os caminhos da violência e o golpismo". 

8 - Quais são os possíveis cenários daqui para frente? 

Apesar de serem consideradas pequenas as possibilidade de as negociações entre governistas e oposicionistas 
alcançarem resultados concretos, como a definição de um calendário eleitoral ou a liberação de alguns políticos 
presos, não se pode descartá-las por completo. Mas o fracasso das tentativas de diálogo em 2014 alimenta o 
ceticismo. Por isso, ainda que os dois lados se sentem à mesa para negociar, dificilmente a oposição sairá 
completamente das ruas. Por ora, parece pouco provável que o governo concorde com a realização de eleições 
presidenciais antecipadas, uma condição da qual a oposição não abre mão. Ao assinar o decreto da convocação da 
Constituinte, Maduro voltou a descartar o adiantamento das eleições presidenciais, marcadas para dezembro de 2018. 
Assim, um segundo cenário, com escalada de manifestações e de violência, parece bastante provável, ao menos a 
curto prazo.Permanece, contudo, a dúvida sobre se os protestos eventualmente perderão força e desaparecerão sem 
provocar mudanças, como aconteceu em 2014, ou se conseguirão fazer com que o governo ceda, como quer a 
oposição venezuelana. 

*Texto originalmente publicado no dia 27 de abril e atualizado após anúncio da convocação da Assembleia 
Constituinte. 

 





 



1. (Fatec 2016)  O Brasil vem recebendo uma quantidade significativa de imigrantes haitianos à procura de 
trabalho e de melhores condições de vida. A entrada de haitianos cresceu bastante depois do terremoto que 
devastou o Haiti, em 2010. 
 
A principal porta de entrada desses imigrantes no Brasil é a cidade de  
a) Belém, no Pará, uma vez que a maioria desses imigrantes faz o percurso por via marítima.    
b) Assis Brasil, no Acre, pois grande parte dos imigrantes haitianos segue uma rota pelo Peru para chegar ao 

território brasileiro.    
c) Santos, em São Paulo, em razão de ter o maior porto do mundo e apresentar facilidades para a entrada 

clandestina de imigrantes.    
d) Natal, no Rio Grande do Norte, haja vista que, cartograficamente, essa é a cidade brasileira mais próxima da 

América Central Insular.    
e) Foz do Iguaçu, no Paraná, onde, em função da grande quantidade de turistas, os imigrantes têm maiores 

facilidades de ultrapassar a fronteira.    
   
2. (Pucpr 2017)  Analise o gráfico a seguir. 
 

 
 
O aumento das solicitações de refúgio em território brasileiro pode ser explicado  
a) pelos recentes conflitos armados entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (FARC), intensificados a partir de 2015.    
b) pela sangrenta guerra separatista ainda em curso no Sudão, onde a oposição ao governo atual pleiteia 

perante a ONU a criação do Sudão do Sul.     
c) pelo elevado número de palestinos que, mesmo após o fim dos conflitos entre árabes e judeus, permanecem 

no Brasil como refugiados.    
d) pela destruição que um terremoto de 7,0 na escala Richter provocou no Haiti em dezembro de 2015, 

obrigando milhares de haitianos, que já enfrentavam sucessivas crises econômicas e instabilidade política, a 
migrarem para o Brasil.    

e) pelos conflitos armados no Oriente Médio, destacando-se a guerra civil síria originada por manifestações 
populares contrárias ao regime ditatorial de Bashar al-Assad em 2011.     

   
3. (Uerj 2015)  O haitiano Guerrier Garausses, de 31 anos, era motorista em seu país de origem. Como muitos 
conterrâneos, ele veio ao Brasil em busca de emprego. Saiu da capital haitiana, Porto Príncipe, até a capital da 
República Dominicana. Lá, foi de avião até o Panamá e seguiu para o Equador. Dali foi para o Peru, até a 
cidade de Iñapari, que faz fronteira com Assis Brasil, no Acre. 

Adaptado de g1.globo.com, 17/04/2014. 
 
 
Debaixo de um sol inclemente, Juan Apaza formava fila no Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo. Costureiro 
como quase todos os bolivianos na cidade, Juan está há menos de um ano no país, dividindo uma casa 



apertada com outras dez pessoas. Com as rezas do xamã, incensos e um pouco de cerveja, acredita que sua 
casa própria se transformará em realidade. 

Adaptado de redebrasilatual.com.br, 26/01/2014. 
 
 
O Brasil, na última década, tem atraído migrantes originários de países americanos, em especial haitianos e 
bolivianos. 
 
A vinda desses migrantes para o Brasil na atualidade pode ser justificada pelo seguinte motivo:  
a) demanda de mão de obra qualificada    
b) oferta de empregos em áreas diversificadas    
c) facilitação para aquisição de dupla cidadania    
d) elevação da remuneração da força de trabalho    
   
4. (Fgv 2014)  A Venezuela tem enfrentado momentos de tensão desde o início de fevereiro, com protestos de 
estudantes e opositores contra o governo. A situação se agravou em 12 de fevereiro, quando uma manifestação 
contra o presidente Nicolás Maduro terminou com três mortos e mais de 20 feridos. 

 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/02/entenda-os-protestos-na-venezuela.html, acesso em 24/03/2014. 

 
Sobre a tensão na Venezuela, é correto afirmar:  
a) O presidente Maduro não foi eleito pelo voto popular, tendo assumido interinamente o poder após a morte de 

Hugo Chávez e se mantido no cargo de forma autoritária.    
b) A crise venezuelana, fonte das tensões mencionadas, tem sua origem no esgotamento das reservas de 

petróleo que sustentaram a economia venezuelana durante décadas.    
c) Entre as principais motivações dos manifestantes que participaram dos protestos, figuram a insegurança social, 

as altas taxas de inflação e a escassez de produtos básicos.    
d) Apesar dos protestos, o presidente Maduro recusou a oferta da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) no 

sentido de mediar o diálogo com diferentes setores da sociedade nacional.    
e) Desde o início dos protestos, o governo do presidente Maduro proibiu a circulação de todos os jornais 

impressos controlados pela oposição, numa clara violação à Carta Democrática Interamericana.    
  

 
 

Gabarito:   
Resposta da questão 1: 

 [B] 
O fluxo de haitianos aumentou para o Brasil a partir do terremoto de 2010 que devastou a infraestrutura e vitimou mais de 200 mil pessoas. As 

oportunidades de emprego e a presença da missão de paz da ONU liderada pelo Brasil no Haiti favoreceram a corrente migratória. Os 
haitianos passam pelo Caribe, atravessam os territórios de países andinos como Equador e Peru e ingressam no país através do estado do 

Acre. A partir de então se dirigem para várias regiões do país, inclusive o Sul e Sudeste.   
Resposta da questão 2: 

 [E] 
A alternativa [E] está correta porque o aumento das solicitações de refúgio é decorrente da guerra civil na Síria e da instabilidade criada 

pelas guerras e pelo Estado Islâmico no Oriente Médio. 
As alternativas incorretas são: 

[A] os conflitos armados entre FARC e governo foram reduzidos em razão das negociações do acordo de paz;  
[B] o Sudão do Sul foi criado em 2011; 

[C] os conflitos entre árabes e judeus não acabaram; 
[D] os tremores em 2015 ocorreram no Nepal.   

Resposta da questão 3: 
 [B] 

A partir da década de 2000, com o crescimento da economia brasileira, houve queda do desemprego e da demanda por trabalhadores 
nas mais diferentes áreas de atuação, desde mão de obra pouco qualificada até engenheiros e professores. Após o terremoto no Haiti em 
2010, aumentou o fluxo de haitianos para o Brasil em busca de melhores condições de vida e emprego. A maioria consegue emprego em 

setores como a indústria, construção civil e serviços.   
Resposta da questão 4: 

 [C] 
Nos últimos anos, a Venezuela atravessa graves conflitos entre o governo (extrema esquerda com apoio dos militares e parte das classes mais 
pobres) e a oposição (mídia e classes média e alta). O país enfrenta grave crise econômica causada pela queda dos preços do petróleo no 

mercado internacional e má gestão governamental. Entre os problemas, a alta inflação e o desabastecimento de produtos básicos. Também 
é o país com mais alta taxa de homicídios da América do Sul.   



Donald Trump enterra esforço global 
para deter mudança climática 

Retirada dos EUA do Acordo de Paris foi anunciado nesta quinta-feira na Casa Branca 

Os Estados Unidos deixaram de ser um aliado do planeta. Donald Trump deu rédea solta hoje aos seus impulsos mais 
radicais e decidiu romper com o “debilitante, desvantajoso e injusto” Acordo de Paris contra as alterações climáticas. A 
saída do pacto assinado por 195 países assinala uma linha divisória histórica. Com o ato, o presidente da nação mais 
poderosa do mundo não apenas vira as costas à ciência, aprofunda a fratura com a Europa e menospreza sua própria 
liderança como também, diante de um dos desafios mais inquietantes da humanidade, abandona a luta. A era Trump, 
obscura e vertiginosa, já começou. 

O sinal é inequívoco. Depois de ter rejeitado o Aliança do Pacífico (TPP) e imposto uma negociação rude com o 
México e o Canadá no Acordo de Livre Comércio, o presidente abriu a porta que muitos temiam. De nada serviu a 
pressão das Nações Unidas, da União Europeia ou de gigantes da energia como Exxon, General Electric e Chevron. 
Nem sequer o grito unânime da comunidade científica foi ouvido. Trump colocou a lupa nos “interesses nacionais” e 
consumou a virada isolacionista a um acordo referendado por todo o planeta, exceto por Nicarágua e Síria. 

“Cumpri minhas promessas uma após a outra. A economia cresceu e isso está apenas começando. Vamos crescer e 
não vamos perder empregos. Pela gente deste país saímos do acordo. Estou disposto a renegociar outro favorável 
aos Estados Unidos, mas que seja justo para os trabalhadores, contribuintes e empresas. É hora de colocar 
Youngstown, Detroit e Pittsburgh à frente de Paris”, bradou Trump. 

É a doutrina America First (América Primeiro). Essa mensagem, mistura de patriotismo econômico e xenofobia, o 
levou à Casa Branca – contra todas as previsões. Trump apela para esse amálgama sempre que vê sua estabilidade 
ameaçada. Como agora. Acossado pelo escândalo da trama russa, submetido à pressão das pesquisas de opinião, 
fustigado pelos grandes meios de comunicação progressistas, desferiu um direto no mundo com a esperança de 
encontrar o aplauso de seus eleitores mais fiéis, essa massa branca e empobrecida que culpa a globalização por 
todos os seus males. “Fui eleito para representar os cidadãos de Pittsburgh, não de Paris. Não se pode colocar os 
trabalhadores em risco de perder seus empregos. Não podemos estar em desvantagem permanente”, disse Trump. 

A ruptura é decisiva, mas não é uma surpresa. Embora os EUA sejam o segundo emissor global de gases de efeito 
estufa, Trump sempre mostrou resistência em relação ao Acordo de Paris. Em diversas ocasiões negou que o 
aumento das temperaturas se deva à mão do homem. Chegou mesmo a zombar disso. “Admito que a mudança 
climática esteja causando alguns problemas: ela nos faz gastar bilhões de dólares no desenvolvimento de tecnologias 
que não precisamos”, escreveu em América Debilitada, seu livro programático. 

Mas mais do que a rejeição ao consenso científico, o que realmente motivou Trump foi o cálculo econômico. Em seu 
discurso, o pacto tornou-se um mero acordo comercial. Injusto e perigoso para os EUA. Uma barreira burocrática que, 
em sua opinião, impede a livre expansão industrial e só oferece vantagens competitivas para a China e a Índia. “O 
acordo é um castigo para os EUA. A China pode elevar suas emissões sem limite, frente as restrições que nos 
impusemos. E a Índia pode dobrar sua produção de carvão. Esse pacto enfraquece a economia norte-americana, 
redistribui nossa riqueza no exterior e não nos permite usar todos os nossos recursos energéticos”, enfatizou. 

Tomada a decisão, a saída é fácil, embora tecnicamente lenta. Ao contrário do Protocolo de Quioto, que George W. 
Bush abandonou em 2001, o Acordo de Paris não é vinculante. Não foi ratificado pelo Senado e não tem penalidades. 
Seu elemento aglutinador é o compromisso. Nesse quadro, cada país é livre para decidir seu próprio caminho na hora 
de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O importante é evitar que no fim do século a temperatura global seja 
dois graus superior àquela do nível pré-industrial (até agora já subiu 1,1°C). 



Barack Obama propôs reduzir as emissões dos EUA entre 26% e 28% em 2025 em relação aos níveis de 2005. Mas 
as medidas que pôs em prática para tanto já foram suspensas por Trump. Em quatro meses de mandato assinou 14 
ordens executivas destinadas a desmantelá-las e colocou Scott Pruitt – considerado um cavalo de Tróia da indústria 
mais poluente – no comando da influente Agência de Proteção Ambiental. Pruitt sempre rejeitou que o homem seja o 
causador das mudanças climáticas e, como procurador-geral de Oklahoma, chegou a processar 14 vezes a agência 
que agora dirige seguindo as diretrizes das grandes companhias petrolíferas e elétricas. A saída do Acordo de Paris 
representa a vitória do Trump mais retrógrado e de seus assessores mais radicais, que forjaram a doutrina do 
patriotismo econômico. O estrategista-chefe, Steve Bannon; o conselheiro de Comércio, Peter Navarro, e o próprio 
Pruitt, dobraram os que se opunham: Ivanka Trump; seu marido, Jared Kushner; o secretário de Energia, Rick Perry, e 
o de Estado, Rex Tillerson, ex-diretor-executivo da Exxon, empresa que até o último momento pediu que os EUA 
permanecessem no pacto. A disputa foi longa e penosa. Sofreu atrasos contínuos e Trump não parou de oscilar. Fiel 
ao seu estilo, o presidente deixou tudo no ar até o último momento. Fez consultas, pressionou e perguntou. No fim, 
decidiu por aquilo que ditava o interesse mais imediato. A sobrevivência eleitoral. Nessa virada, o longo prazo e os 
objetivos estratégicos saíram prejudicados. Os Estados Unidos retrocedem em sua capacidade de liderança e deixam 
um espaço privilegiado que a China, o maior emissor global, já disse que quer ocupar. Não é apenas que Washington 
incentive a deserção de outros países ou golpeie a ciência no fígado, mas que diante de um dos maiores desafios do 
planeta jogue a toalha e vire as costas ao resto da humanidade. Com Trump, o mundo está mais só. 

Reações europeias e brasileiras 

Os Governos da França, Alemanha e Itália responderam esta quinta-feira o anúncio da Casa Branca de forma 
conjunta, por meio de um comunicado em que lamentam a decisão de Washington de abandonar o Acordo de Paris. 
“Nós, os chefes de Estado e de Governo da França, Itália e Alemanha, recebemos com pesar a decisão dos Estados 
Unidos de abandonar o acordo universal contra as mudanças climáticas. Não se pode renegociar o acordo porque ele 
é um instrumento vital para nosso planeta, sociedade e economia”. O Governo Michel Temer lançou nota para dizer 
que "recebeu com profunda preocupação e decepção"  a decisão da Casa Branca. "Preocupa-nos o impacto negativo 
de tal decisão no diálogo e cooperação multilaterais para o enfrentamento de desafios globais", diz a nota do 
Ministério de Relações Exteriores  brasileiro. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. (Upf 2013)  As afirmativas que seguem estão relacionadas à Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. Sobre o tema, assinale a 
opção correta.  
a) Analisando o período de vinte anos entre a Eco 92 e a Rio+20, representantes dos países em diferentes 

estágios de desenvolvimento foram unânimes em reconhecer os sensíveis avanços no uso racional dos recursos 
naturais, na erradicação da pobreza, na redução das diferenças sociais e econômicas, na utilização de 
energias limpas e na redução da emissão de gases de efeito estufa.    

b) Em meio à severa crise da economia mundial, especialmente dos países do Euro, os governantes dos países 
desenvolvidos tomaram atitudes decisivas e rápidas quanto ao estabelecimento de cotas de participação 
financeira, que visem fomentar a recuperação do meio ambiente como forma de resgatar a economia dos 
países em crise.    

c) A Rio+20 teve o grande mérito de ratificar o Protocolo de Kyoto (1997), assegurando a adesão de todos os 
principais países poluidores na meta de redução dos níveis de emissão de gases poluentes.    

d) Os países em desenvolvimento reunidos na Rio+20 regulamentaram a adoção de áreas de preservação nas 
margens dos rios, decidindo que essa medida deve ser aplicada apenas aos rios de grande porte e em 
grandes propriedades.    

e) A Conferência da ONU denominada Rio+20 discutiu temas para o futuro e produziu uma declaração 
intitulada “O Futuro que queremos”, preocupada em atingir uma economia sustentável que busque reduzir a 
degradação do meio ambiente, que combata a pobreza e assegure a produção de alimentos para todos.    

   
2. (Fgvrj 2012)  A próxima conferência internacional do clima, em Durban, na África do Sul, centrará seu foco no 
destino do Protocolo de Kyoto. [...] Se não for renovado, expira em 2012. Durban é a última oportunidade de 
salvar Kyoto. Sem ele, desaparece o único acordo climático internacional que existe. A decisão tem dia 
marcado: 9 de dezembro. É quando termina a CoP-17, o encontro anual que reúne negociadores do mundo 
todo para discutir um acordo climático internacional, desta vez, na África do Sul. 
 

http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2011/8/10/futuro-do-protocolo-de-kyoto-sera-
prioridade-nacupula- do-clima/?searchterm=Clima%20Kyoto 

 
Sobre o Protocolo de Kyoto, mencionado na reportagem, assinale a alternativa correta:  
a) Afirma o princípio da responsabilidade comum, estabelecendo metas de redução obrigatória das emissões 

de gases de efeito estufa para todos os países signatários.    
b) Não foi ratificado pelos Estados Unidos, um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo.    
c) Criou um sistema de comércio de créditos de carbono válido apenas entre os países industrializados: o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.    
d) Entrou em vigor em 2008, quando ocorreu a adesão de dois países que figuram entre os maiores emissores de 

poluentes: a Índia e a China.    
e) Considera apenas os níveis atuais de emissão, eximindo os países industrializados da responsabilidade sobre o 

estoque de gases estufa presente na atmosfera.    
   
3. (Unicamp 2018)  Em junho de 2017, o governo dos Estados Unidos da América (EUA) se retirou do “Acordo de 
Paris”, assinado em 2015 por 195 países. 
 
Sobre as medidas previstas no Acordo para a redução da emissão de gases do efeito estufa, e o motivo da 
saída dos Estados Unidos do referido acordo, é correto afirmar que  
a) são medidas deliberativas e os países signatários pagarão multas pelo descumprimento das metas; os EUA não 

aceitam o papel da ONU na função de agente fiscalizador.     
b) são medidas propositivas e os países signatários deverão definir metas para os próximos anos; os EUA não 

concordam com o controle externo sobre suas fontes poluidoras.     
c) são medidas restritivas e os países signatários sofrerão punições políticas e econômicas se não atingirem as 

metas; os EUA não aprovam a presença da Rússia no acordo.     
d) são medidas normativas e os países signatários deverão definir as estratégias a serem adotadas; os EUA não 

aceitam assumir as mesmas responsabilidades da Índia, o maior poluidor do planeta.    
   
4. (Upf 2016)  Em dezembro de 2015, foi realizada, em Paris, a 21ª Cúpula do Clima, a COP21. O encontro teve 
por objetivos principais a discussão e a adoção de medidas que reduzam as consequências negativas das 
ações humanas sobre o clima e a vida no planeta, que resultou no Acordo de Paris. 



 
Analise as afirmativas que refletem as decisões da COP21. 
 
I. Comprometer a iniciativa privada com as diretrizes estabelecidas pelo Acordo de Paris, na busca de um 

modelo econômico mais sustentável. 
II. Assegurar aos países subdesenvolvidos a utilização de todos os tipos de energia para que atinjam níveis 

mínimos de desenvolvimento. 
III. Limitar o aumento da elevação da temperatura média global para menos de 2 C°  até o final do presente 

século. 
IV. Estabelecer mecanismos de revisão e avaliação quinquenal das metas, visando ao cumprimento das 

medidas propostas, devendo a revisão inicial ocorrer em abril de 2016, em reunião da ONU. 
 
A alternativa em que ambas as afirmativas estão corretas é:  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e III.    
d) II e IV.    
e) III e IV.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabarito:   
Resposta da questão 1: 

 [E] 
Como mencionado corretamente na alternativa [E], o principal tema da Rio+20 foi o desenvolvimento sustentável. Estão incorretas as 

alternativas: [A], porque o intervalo entre as conferencias não premiou grandes avanços nas áreas ambiental e social; [B], porque o cenário 
de crise reduz ou elimina investimentos na área ambiental; [C], porque o Protocolo de Kyoto não foi ratificado; [D], porque a afirmativa não 

corresponde a decisões da conferência.   
Resposta da questão 2: 

 [B] 
Os Estados Unidos, maior emissor de dióxido de carbono do mundo, não assinaram o Protocolo de Kyoto, alegando o fato de que a 

implantação das metas poderia prejudicar a economia do país. Segundo o presidente George W. Bush, o combate ao aquecimento global 
se daria de forma voluntária, por parte das próprias indústrias poluidoras e através de soluções tecnológicas. Aliado a isto, estaria o fato de 

que países como a China e a Índia, por enquanto, não teriam recebido suas metas de redução.   
Resposta da questão 3: 

 [B] 
Em 2017, o governo conservador de Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Trata-se de um acordo internacional de 

combate ao Aquecimento Global. O objetivo é limitar o aquecimento a menos de 2 C°  (ideal 1,5 C).°  Países desenvolvidos, emergentes e 

subdesenvolvidos apresentam metas de redução a serem cumpridas. Os Estados Unidos alegam prejuízos econômicos e a campanha 
eleitoral de Trump foi apoiada por setores poluidores (a exemplo da mineração de carvão e companhias de petróleo). O país também não 

deseja ingerência de outros países e da ONU em sua política ambiental.   
Resposta da questão 4: 

 [B] 
As afirmativas [I] e [III] estão corretas porque a COP21 busca dentre outros, a adoção de uma economia baseada na sustentabilidade com a 

participação da iniciativa privada, e estabelece que os países devam trabalhar para que o crescimento do aquecimento fique abaixo de 

2 C.°  

As afirmativas [II] e [IV] estão incorretas porque a meta é a redução do uso dos combustíveis fósseis, e os mecanismos de revisão são 
periódicos e o acordo revisto a cada 5 anos.   

 
 

 


