EDITAL Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2020
CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA
JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR
MANHÃ
Questão 1A/9B/7C/3D:
Item 1: o item foi alterado para “Errado” pois, de acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,
"mas", como advérbio, ante uma determinada situação, enfatiza surpresa, espanto ou admiração. No caso em
apreço, o vocábulo tem essa função. Logo, pode ser sucedido de vírgula.
Item 4: o item foi alterado para “Errado” pois, dada a sequência do texto, apenas a referência a "o homem"
seria possível, conforme as substituições feitas no seguinte trecho:
“Um livro que, dentro de nós, já poderá estar escrito. Como se cada homem já nascesse com seu próprio
livro.
Deixar pois o itinerário a este acaso necessário, predestinado. Que a mulher, a viagem, a estória e a História
de certo modo o escolham, ao invés de serem escolhidas. Livrem-no (o homem) de escolher por si mesmo
entre todas as hipóteses do possível. E libertem-no (o homem) de qualquer possibilidade porventura
escolhida.”
Questão 10A/8B/6C/2D:
Item 1: o item foi anulado por motivo de ambiguidade em sua interpretação. A intenção do autor, com o
emprego do verbo "resistir", da preposição "até" e do complemento "esgotamento" não é indicar "resistência
ao esgotamento", nem "até" como objeto da resistência – Canudos não se rendeu, resistiu.
A intenção inicial do autor é a de verbo intransitivo. A preposição "até" indica um limite de tempo, não uma
inclusão – Canudos resistiu, até que se lhe esgotassem completamente as forças. Quando estas se esgotaram,
veio a destruição completa.
A intenção do autor ficaria inclusive mais clara se houvesse optado por escrever "até o esgotamento”. Ao
preferir redigir "ao esgotamento", deixou subentendido "até o momento" do esgotamento. O contexto do
excerto e toda a obra revelam tal intenção, que não é inclusiva, de oposição ao esgotamento, mas limitante
(temporalmente). De fato, persiste uma ambiguidade que somente Euclides da Cunha poderia resolver.
Questão 13A/19B/15C/16D:
Item 4: o item foi alterado para “Errado”, pois torna-se correta a interpretação de que existe acordo de
cooperação em matéria de corrupção, a exemplo dos Acordos Nº 17/02 e Nº 18/02 (denominados,
respectivamente, de “Combate à Corrupção nas Fronteiras entre os Estados Partes do MERCOSUL” e de
“Combate à Corrupção nas Fronteiras entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e a
República do Chile”), que foram adotados na XXII Reunião de Ministros do Interior do MERCOSUL, da
República da Bolívia e da República do Chile e posteriormente aprovados pelo Conselho do Mercado
Comum.
Questão 15A/21B/17C/12D:
Item 2: o item foi alterado para "Errado", pois, considerando os dados mais atualizados sobre a contribuição
de pessoal uniformizado cedido à ONU por país e referentes à data de aplicação da prova, as missões de paz
que atualmente mais contam com a participação de brasileiros são, respectivamente, a MONUSCO, a
UNMISS e o UNIFIL. A primeira delas conta com a participação de 20 funcionários, a segunda, de 17, e a
terceira, de 16.
UN. United Nations. Contribution of Uniformed Personnel to UN by Country, Mission, and Personnel Type.
New York: Departament of Peace Operations, Apr. 30, 2021.
Disponível em:
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/03-country_and_mission_37_apr2021.pdf. Acesso em: 20 jun.
2021.
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Questão 16A/22B/18C/13D:
Item 4: o item foi alterado para "Errado”, pois o Mecanismo de Diálogo Estratégico entre Brasil e Nigéria
foi estabelecido, em 2013, durante a visita da ex-presidente Dilma Rousseff a Abuja. Na ocasião, não foi
registrada visita do chanceler brasileiro, conforme consta no enunciado do item.
MRE. Ministério de Relações Exteriores. Comunicado conjunto emitido por ocasião da visita da Presidenta
Dilma Rousseff a Abuja nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2013. Brasília: 23 fev. 2013. Disponível em:
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/comunicado-conjuntoemitido-por-ocasiao-da-visita-da-presidenta-dilma-rousseff-a-abuja-nos-dias-22-e-23-de-fevereiro-de2013. Acesso em: 20 jun. 2021.
Questão 21A/15B/11C/22D:
Item 2: O item foi alterado para "Errado", pois, apesar da conclusão das negociações do Acordo de Livre
Comércio entre o MERCOSUL e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, na sigla em inglês) em
2019, o acordo não havia sido firmado pelas partes até a data da aplicação da prova.
Questão 26A/23B/27C/28D:
Item 2: O item foi alterado para "Errado", pois afirma que o Brasil teria iniciado a exportação de tabaco a
partir do século XVIII. Porém, tem-se que o Brasil já exportava, no século XVII, tabaco em quantidade
expressiva para a época, conforme disposto em Lopes (2004) e na publicação “Superintendência do Tabaco”
da Memória da Administração Pública Brasileira (Arquivo Nacional).
Lopes, G. A. Caminhos e descaminhos do tabaco na economia colonial. Disponível em:
<https://periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/265/241>.
Arquivo Nacional. Superintendência do Tabaco. Disponível em:
<http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/239-superintendencia-do-tabaco>.

TARDE
Questão 39A/36B/43C/40D:
Item 4: O item foi anulado porque o termo "others" pode se referir aos líderes dos estados que os diplomatas
representam, e não necessariamente à população desses estados.
Questão 47A/52B/51C/50D:
Item3: o item foi alterado para “Errado” por haver inconsistência no destino da missão Corrêa da Câmara.
A referida missão não foi enviada ao "cabildo de Buenos Aires", pois esse não mais existia à época. A
revogação do cabildo data de 24 de dezembro de 1821, enquanto a missão data de maio de 1822.
ANJOS, João Alfredo dos. José Bonifácio: o patriarca da diplomacia brasileira. In: PIMENTEL, José Vicente
de Sá (org.). Brasília: FUNAG, 2013. 3 vols. Vol. 1, p. 99. Disponível em: http://funag.gov.br/bibliotecanova/produto/loc_pdf/18/12/pensamento_diplomatico_brasileiro:_formuladores_e_agentes_da_politica_ext
erna_-_volume_i. Acesso em 15 jun. 2021.
CORVA, María Angélica. La justicia en la primera década revolucionaria. In: Revista de Historia del
Derecho [online]. Buenos Aires, nº 39, jan./jun. 2010, p. 2. Disponível em:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185317842010000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es. Acesso em 15 jun. 2021.
Questão 51A/45B/44C/54D:
Item 3: o item foi alterado para “Errado”. Atendendo ao item 10.1 do Edital, ao se referir às mudanças
trazidas pela Constituição Federal de 1988, a indicação de que o mandato presidencial foi reduzido para
quatro anos no referido documento constitui uma afirmação errada, haja visto que o fato provocador da
diminuição do tempo de exercício do cargo é posterior à experiência constitucional referida. As alterações
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no texto constitucional podem ser verificadas no site disposto abaixo, observando-se as datas em que elas
ocorrem.
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_82_.asp
Questão 56A/64B/61C/57D:
Item 1: O item foi anulado, pois constatou-se imprecisão factual relevante em item epistemologicamente
proposto como correto. O item alega que Aimé Césaire seria haitiano enquanto, na realidade, é martinicanofrancês (natural de Martinica e nacional da França).
Questão 61A/58B/55C/64D:
Item 4: o item foi anulado devido às distintas possibilidades de interpretação da expressão “fortemente
influenciados” na sua redação. Não se pode desconsiderar o peso relativo das ideais liberais nos debates
políticos e institucionais dos processos de unificação italiana e alemã. Mas, muito embora as ideias liberais
tenham desempenhado um papel nos processos em tela, não os protagonizaram. Tornando, portanto, ambígua
a interpretação do item.

Brasília-DF, 2 de julho de 2021.
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