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11º PROCESSO SELETIVO 2016 DE ESTAGIÁRIOS

CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
a) Este caderno contém 30 (trinta)  questões objetivas,  sendo 20 (vinte) de conhecimentos 

específicos, 10 (dez) de Língua Portuguesa e 1 (um) CARTÃO DE RESPOSTAS.

b) As questões objetivas têm opções de respostas de “a” a  “e”, existindo apenas uma resposta 
certa, que deverá ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica azul ou 
preta.

c) Verifique se o seu caderno de prova está completo, caso contrário solicite outro ao fiscal da 
sala.

d) Observe atentamente as instruções para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. Na 
parte superior, está localizado o campo de identificação do candidato, composto por 10 
algarismos, assim representados:

• Os  três  primeiros  números  referem-se  à  “área  de  conhecimento” e  devem  ser 
preenchidos com os algarismos “066”. 

• Em seguida, preencha o algarismo “1” que representa o “tipo de prova”. 

• Os  6  (seis)  últimos  números  indicam  o  “número  de  sua  inscrição”  constante  no 
comprovante de inscrição. 

• No exemplo em que o número de inscrição é “XXXXXX”, o campo de identificação do 
CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser assim preenchido: 

0 6 6 1 X X X X X X

e) Devolva  seu  CARTÃO  DE  RESPOSTAS,  devidamente  preenchido,  pois  ele  será  o  único 
documento válido para correção de sua prova. Procure zelar para não amassá-lo, molhá-lo, 
dobrá-lo, rasgá-lo, pois nesses casos haverá impossibilidade de realizar a correção de sua 
prova pela leitora óptica.

f) Não será permitida consulta durante a realização da prova bem como o uso de celulares e 
outros aparelhos eletrônicos, sob pena de desclassificação do candidato.

g) O tempo para realização desta prova será de 3 (três) horas.

h) Não serão fornecidas informações referentes ao seu conteúdo da prova pelos fiscais. 

i) Este caderno de prova poderá ser levado. É proibida a divulgação ou impressão parcial ou 
total da presente prova.

j) O gabarito será disponibilizado no site da PGR no dia útil seguinte da data de aplicação da 
prova e,  após,  será aberto o prazo de 2 (dois)  dias úteis,  para interposição de recurso.



RELAÇÕES INTERNACIONAIS
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1:

Assinale a alternativa correta com relação ao uso de próclise:

a) Não disse-me a verdade.
b) Não me disse a verdade.
c) Jamais esqueci-te.
d) Aqui contei-te o segredo.
e) Nunca interrompa-me.

Questão 2:
Quanto ao aspecto ortográfico, assinale a alternativa correta:

a) Sacaroze
b) Fidedgno
c) Onipresente
d) Crucificso
e) Adivogado

Questão 3:
Sabemos que a crase é a fusão de duas vogais, assim assinale a alternativa correta:

a) Vamos a igreja.
b) Refiro-me à garota.
c) Fomos a farmácia.
d) Refiro-me a garota.
e) Nós vamos a missa.

Questão 4:
Assinale a alternativa em que a crase foi empregada corretamente:

a) Eu me refiro àquela menina.
b) Saí as duas horas.
c) Fomos a Bahia antiga.
d) Assisti aquela peça.
e) Conheço à menina.

Questão 5:
Assinale a alternativa que tenha sido acentuada graficamente pela mesma regra da palavra “cômodo”:

a) Ônibus
b) Pá
c) Álbum
d) Júri
e) Pá



Questão 6:
Assinale a alternativa que tenha sido acentuada graficamente pela mesma regra da palavra “pajé”:

a) Cônjuge
b) Paletó
c) Bíceps
d) Fórceps
e) Álbum

Questão 7:
Quantas letras há na palavra patrulha:

a) 5
b) 6
c) 9
d) 8
e) 7

Questão 8:
Quantos fonemas há na palavra guerra:

a) 5
b) 7
c) 4
d) 6
e) 3

Questão 9:
Quantos dígrafos há na palavra guerra:

a) 3
b) 5
c) 6
d) 2
e) 4

Questão 10:
Assinale a alternativa correta:

a) Amola-se facas.
b) Dia a dia fico mais feliz.
c) Pouco à pouco se animou.
d) Ele referiu-se a peça.
e) Amolam-se facas.



RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DA ONU

 (…)

No ano de 2000, as Nações Unidas convidaram sociedade civil e governos a olhar com atenção 
alguns desafios que o planeta enfrentava e convidou todas a se engajarem em prol dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio: metas a serem atingidas até o ano de 2015.   Muitas delas foram 
alcançadas, outras não e novamente a sociedade está sendo convidada a se mobilizar para novos 
desafios a serem acompanhados nos próximos 15 anos.

 (...)

Outro ponto positivo é que os ODM são uma agenda que mais integrou países no mundo, em 
nome de melhorar a vida no planeta. Trouxe uma visão mais integradora entre temas, entendendo 
que melhorar a saúde das pessoas implicaria também em retirá-las da condição de extrema pob-
reza. As pessoas com mais renda têm mais acesso à educação e saúde, ao lazer e à cultura.

 A lógica definida de ter objetivos com respectivas metas a serem alcançadas num período trouxe 
melhores resultados e proporcionou que a sociedade monitorasse os progressos por meio de in-
dicadores em cada ODM. Esta lógica deve permanecer na etapa dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável.
(Fonte:   http://objetivosdomilenio.org.br/   Acesso em 1/6/2016  )  

Questão 11:

Entre os oito jeitos de mudar o mundo propostos pela ONU, assinale a opção INCORRETA:

a) Acabar com a fome e a miséria.

b) Reduzir a mortalidade infantil.

c) Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.

d) O bom usufruto da energia nuclear.

e) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.

Questão 12:

Suponha um caso hipotético em que o Procurador-Geral do Brasil, em missão oficial em Roma, 
na Itália, buscando estreitar laços entre ambos ministérios públicos, considerando a necessidade 
de se firmar um compromisso de cooperação internacional para assistência técnica em matéria 
de crime organizado, assina um documento em conjunto com o Procurador Nacional Antimáfia 
italiano, em português e italiano. O documento em apreço trata-se de um (a):

a) Portaria.

b) Aviso Interministerial.

c) Decreto Executivo.

d) Lei de Entendimento.
e) Memorando de Entendimento. 

http://objetivosdomilenio.org.br/


Questão 13:

Sobre a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, assinale a opção INCORRETA:

a) O Secretariado Executivo é um órgão originário da CPLP.

b) A CPLP tem sua sede no Brasil, em Brasília.

c) A CPLP envolve três continentes: África, América e Europa.

d) Macau, antiga colônia portuguesa, é um membro associado da CPLP.

e) A CPLP foi criada em 1996, inicialmente com sete países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Questão 14:

No que se refere aos tratados internacionais no âmbito do Brasil, assinale a opção CORRETA:

a) Os tratados sobre combate à corrupção que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.

b) As sentenças estrangeiras decorrentes dos tratados são homologadas pelo STF.

c) Os tratados, um vez assinados, não precisam ser promulgados e nem publicados para surtirem inte-
grarem o acervo normativo nacional.

d) Todos os tratados, de quaisquer naturezas, que tenham passado por quaisquer ritos congressuais, 
têm status de emendas constitucionais.

e) n.d.a.

Questão 15:

Acerca do MERCOSUL, e seu processo de integração, assinale a alternativa CORRETA:

a) O Mercosul tem o escopo primordial de criar uma moeda comum, segundo o Protocolo de Olivos.

b) Após o marco do Protocolo de Ushuaia, o Mercosul deu um passo rumo à integração do Bloco, que foi  
a criação de seu Tribunal Permanente de Revisão.

c) Sentenças estrangeiras oriundas dos países do Mercosul poderão ser homologadas entre si, mediante 
carta rogatória, e por intermédio de uma Autoridade Central.

d)  Entre  fases  de  integração  econômica,  o  Mercado  Comum do  Sul  encontra-se  na  zona  de  livre  
comércio, sem redução de tributos alfandegários entre si.  

e) Atualmente, a Venezuela está no Bloco apenas como membro observador.



(...)

“Aí não vai uma verdade eterna, mas uma dedução segura daquilo que nos mostra a cena interna-
cional contemporânea. Não faz muito tempo, essa qualidade era própria dos Estados, e deles ex-
clusiva. Hoje é certo que outras entidades, carentes de base territorial e de dimensão demográfi-
ca, ostentam também a personalidade jurídica de direito das gentes, porque habilidades à titulari-
dade de direitos e deveres internacionais, numa relação imediata e direta com aquele corpo de 
normas. A era das organizações internacionais trouxe à mente dos operadores dessa disciplina 
uma reflexão já experimentada noutras áreas: os sujeitos de direito, em determinado sistema jurí-
dico, não precisam ser idênticos quanto à natureza ou às potencialidades.”

(…)

RESEK, J. Francisco. Direito Internacional Público. 10. ed. 

Questão 16:

Com base no texto, acerca dos atores internacionais, assinale a alternativa CORRETA:

a) Estados Soberanos, inclusive a Santa Sé, e as organizações internacionais em sentido estrito possu-
em personalidade jurídica de direito internacional público.

b) Alguns indivíduos honoríficos podem ser elevados a atores internacionais.

c) Empresas públicas sem fins lucrativos têm personalidade jurídica de direito internacional público.

d) Uma empresa multinacional tem capacidade jurídica para ser parte de uma Convenção.

e) A personalidade jurídica dos Estados é derivada, ao passo que a das organizações internacionais é 
originária.

Questão 17:

Concernindo os órgãos políticos das Nações Unidas, assinale a alternativa CORRETA:

a) A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU são considerados instâncias políticas de so-
lução de conflitos internacionais.

b) Temas que não constituam ameaça ao clima de paz entre as nações podem ser submetidos ao Con-
selho de Segurança da ONU.

c) O Conselho de Segurança da ONU não tem competência para investigar ou expedir Recomendações.

d) A Assembleia Geral da ONU se reúne anualmente, no primeiro dia útil do mês de fevereiro.

e) É vedado o uso de força militar que os membros das Nações Unidas mantém à sua disposição.

Questão 18:

Acerca da Cooperação Internacional brasileira, no que tange aos princípios das relações interna-
cionais dispostos na Carta Magna, julgue as seguintes assertivas como Verdadeiras ou Falsas e 
assinale a alternativa CORRETA:

(I)  O Brasil  buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 
visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações;

(II) A República Federativa do Brasil prima pela solução pacífica de conflitos;

(III)  O  Brasil  tem  como  princípio  fundamental  a  cooperação  entre  os  povos  para  o  progresso  da 
humanidade.



a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.

b) As assertivas II e III são falsas.

c) Apenas a assertiva I está falsa.

d) Todas as assertivas são falsas.

e) Todas as assertivas são verdadeiras.

Questão 19:

Quanto aos atos unilaterais, bilaterais e multilaterais, assinale a alternativa INCORRETA

a) Os atos unilaterais não representam normas, mas constituem atos jurídicos.

b) A falta de representação diplomática permanente entre dois países impede que o preparo de um trata -
do bilateral se faça no território de um deles, ainda que mediante o envio de uma delegação ad hoc.

c) O chefe de Estado dispõe de autoridade para produzir atos bilaterais relacionados com seu compro-
metimento internacional.

d) O normativo unilateral, embora emane de uma vontade única, pode ser invocado por outro Estado em 
abono de uma vindicação qualquer, ou como esteio da licitude de certo procedimento.

e) A Convenção de Nova York, que completa 60 anos em junho de 2016, decorre de um ato multilateral.

Questão 20:

O UNODC é:

a) Uma agência especializada das Nações Unidas sobre o combate à corrupção.

b) Traduzido para o idioma português como: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

c) Uma instituição com objeto prescindível no que cerne à atuação finalística do Ministério Público Fede-
ral.

d) O principal organismo da ONU encarregado de coordenar as atividades internacionais de fiscalização 
de crimes cibernéticos.

e) Responsável por apoiar os países a desenvolver respostas ao uso problemático de drogas e suas 
consequências adversas à saúde, embora não tenha competência para apoiá-los  na implementação das 
três convenções da ONU sobre drogas.

Questão 21:

Quanto à política externa brasileira e as novas coalizões do cenário internacional, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Existe consenso entre o parlamento alemão e o governo brasileiro de que houve genocídio de armêni -
os por parte do Império Otomano, atual Turquia, em 1915.

b) É indiscutível a permanência do Reino Unido na União Européia, tendo em vista o desfalque comercial  
e econômico que sua saída geraria para o Bloco.

c) Barack Obama se tornou o primeiro presidente estadunidense, no exercício do cargo, a visitar a cida -
de de Hiroshima desde sua destruição, por uma bomba atômica, lançada pelos Estados Unidos, na Se-
gunda Guerra Mundial.

d) O discurso diplomático brasileiro no combate ao terrorismo não consiste em mediações ou diálogo, o 
que seria uma estratégia política para desviar a atenção de ataques terroristas no país.

e) O Brasil defendeu, em seu último voto na Assembleia da ONU, o uso da energia nuclear pelo Irã, des -
de que tenha fins pacíficos.



Questão 22: 

No que se refere à Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos - AIAMP, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) AIAMP nunca integrou o Programa Regional para o Coesão Social na América Latina - EUROsociAL.

b) Entre os objetivos da AIAMP está o de fortalecer os laços de cooperação e solidariedade entre os pro-
curadores ibero-americanos para estabelecer estratégias comuns que permitam aprimorar a persecução 
penal.

c)  A Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos possui uma Secretaria Geral provisória.

d) A presidência da AIAMP é escolhida por meio de votação dos seus membros, para um mandato vitalí -
cio.

e) A AIAMP é uma organização com fins lucrativos, que é integrada por Ministério Público Ibero-america-
nos e foi fundada no Brasil em 1954 como Associação Interamericana.

(Fonte: Georgena S. Sil/ Saskatoon, Canada/ Physicist & Technical Writer/Alumnus: University 
of British Columbia)



Questão 23:     

Based on the letter above, concerning formal documents:

a) The printed letterhead (the stamp) indicates the sender.

b) Yours Truly could not be replaced by Yours sincerely.

c) “Dear” is only an informal way to introduce a letter.

d) You should not be concise when producing official documents.

e) Yours Truly is used when you are close to someone.

Questão 24: 

Adjourned means:

a) postponed

b) earlier 

c) journey

d) broken out

e) continued 

Questão 25: 

Concerning international legal cooperation, what does MLAT stand for?

a) Mutual Legal Attorney.

b) Mutual Legal Assistance Treaty.

c) More Legal Agreements.

d) Master in Law at Treaties.

e) n.d.a.

In Turkey, a Syrian Child ‘Has to Work to Survive’

A young Syrian refugee sewed shoe parts last month in a factory in Gaziantep, Turkey. Credit Chris McGrath/Getty Images



ISTANBUL — When he was 9, Ahmad Suleiman watched his father die from a battlefield wound in Syria.  
Four years later, he now puts in 12-hour shifts at a damp and squalid textile factory in Istanbul as the 
primary breadwinner for his family, which fled to Turkey after his father’s death.

(…)

Like many others in his situation, while he toils for his family, Ahmad is paying a steep price. “I want to  
send Ahmad to school because he doesn’t know how to read and write and can’t understand the bus 
signs,” said his mother, Zainab Suleiman, 33. “But I have no choice. He has to work to survive.”

Many of the children who arrive in Turkey have already lost years of schooling because of the war. Before 
the conflict, 99 percent of Syrian children were enrolled in primary schools and 82 percent in secondary 
schools, Unicef has reported. Today, nearly three million Syrian children are out of school, and for those 
in Turkey, the education gap has either grown longer or become permanent.

While more than a million Syrians have reached Europe, many more — three million in all, including 
Ahmad’s family — have been forced by poverty to stay in Turkey, where their prospects are bleak.

The recent deal between the European Union and Turkey to curb the flow of illegal migration into Europe 
intended to protect Syrians from dying in the Aegean Sea and to improve, with billions of dollars in aid  
from Europe, the conditions for those living in Turkey. Those promises were supposed to mean more chil -
dren in school, and work permits for their parents.

Instead, the deal may collapse over an issue unrelated to the plight of Syrians: Turkey’s refusal to revise 
its terrorism laws in return for visa-free travel for Turkish citizens traveling to Europe. The impasse has 
left the future for Syrians in Turkey even more uncertain.

Until now, Turkey has spent billions of dollars caring for Syrian refugees, providing them with free medical  
care and the right to an education. Yet more than 400,000 children are still unable to attend school be -
cause most of the Syrian families are living outside camps, mostly in poverty, and are struggling to secure 
work that pays enough to cover the basic necessities of food, clothing, rent and transportation, aid groups 
say.

Other factors preventing children from attending school include language barriers, confusion over enroll -
ment procedures and transportation-related issues, said Selin Unal, a spokeswoman for the United Na-
tions refugee program in Turkey

Turkish officials have acknowledged the pitfalls of the labor laws and have vowed to increase the number 
of workplace inspections to help enforce the new regulations, which are aimed at providing higher in -
comes and cracking down on child labor.

Mrs. Suleiman, Ahmad’s mother, said she had not heard about the work permits and had recently had to 
quit her job washing dishes at a restaurant after her boss beat her when she complained that her $90 
weekly pay was a month late.

Six days a week, Ahmad leaves home at 8 a.m. and walks to a nearby textile factory where he spends his 
days buttoning shirts as sewing machines rattle in the background. He is given a 30-minute break at 
lunchtime and two 15-minute tea breaks with biscuits that he buys with his 80-cent daily allowance from 
his mother.

“I enjoy working, and I don’t get treated badly,” Ahmad said, smiling at a Kurdish colleague helping him  
attach tags to a rail of shirts. “I’ve got to take care of my family, and this is the only way to do that.”

But in Syria, Ahmad’s dream was to become a singer.

(…)
 (Fonte:   http://www.nytimes.com/   Acesso em 5/6/2016)  

Questão 26: 

According to the text:

a) Ahmad´s first aim is to be a singer instead of helping his family.

b) The United Nations refugee program in Turkey works spotlessly

http://www.nytimes.com/


c) Turkey’s refusal to revise its terrorism laws could have an affect on the decrease of the child labor.

d) There is no similar word in Portuguese which can translate “breadwinner”.

e) n.d.a.

Questão 27: 

Bleak, on the 4th paragraph, could be substituted for:

a) Desolate.

b) Better. 

c) Worthy. 

d) Twinkle.

e) Shined. 

   
Fonte:   http://espanholsemfronteira  s.com.br/mafalda-tirinhas-e-historia/  

Questão 28: 

Basado en la tira, NO es correcto decir que:

a) Plumero es un utensilio para quitar el polvo que consiste en un conjunto de plumas sujetas a un 
mango.

b) Para el personaje principal, Mafalda, ni todos los países son corruptos. 

c) El lenguaje de Mafalda es connotativo. 

d) La mamá de Mafalda está de acuerdo con su visión crítica del mundo y su no conformidad.

e) La frase “pasale el plumero al globo terráqueo” tiene modalidad imperativa.

Fiscales acuerdan tener comunicación directa para combatir crimen organizado

Los fiscales generales de América Latina acordaron hoy establecer mecanismos que permitan un trabajo 
conjunto y una comunicación directa entre sus instituciones en la lucha contra las diferentes formas de 
crimen organizado que afectan a la región.

El compromiso fue plasmado en la denominada ‘Declaración de Lima’, que recoge la voluntad de las 
fiscalías del Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, 
México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

http://espanholsemfronteiras.com.br/mafalda-tirinhas-e-historia/
http://espanholsemfronteiras.com.br/mafalda-tirinhas-e-historia/


Según  el  texto  del  acuerdo,  los  fiscales  de  distintos  países  tendrán  comunicación  directa  para  el 
intercambio  de  información  y  traslado  de  pruebas,  utilizando  medios  tecnológicos  que  agilicen  la 
investigación.

Asimismo, se contempla la conformación de equipos de investigación conjunta en casos que afecten a 
dos o más naciones,  que podrán recurrir  al  uso de técnicas como el  congelamiento,  incautación y 
restitución de bienes que sean materia de investigación, a fin de evitar la impunidad.
(Fonte: La Republica  .pe / Acesso em 3/6/2016)  

Questão 29: 

Basado en el texto, es correcto decir que:

a) Fiscales es la profesión de las personas que fiscalizan empresas con presupuesto gubernamental.

b) Todos los países hispanohablantes firmaron la Declaración de Lima.

c) Los medios tecnológicos son indispensables para lograr éxito en investigaciones. 

d) Fue creado un equipo de investigación conjunta.

e)  La  comunicación  directa  es  una  herramienta  para  combatir  el  crimen  organizado  que  afecta  la 
América Latina.

Questão 30: 

Basado en el texto, se puede comprender que “incautación” significa: 

a) agarrotamiento, captura.

b) persecución penal.

c) precaución.

d) tráfico, manejo.

e) entrega. 

http://larepublica.pe/impresa/politica/754523-fiscales-acuerdan-tener-comunicacion-directa-para-combatir-crimen-organizado

