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1. Marque a alternativa que NÃO corresponde ao conceito de
organizações regionais abordado no texto.
a. Podem estar espalhadas pelo mundo todo.
b. São organizações institucionalizadas semanalmente. (correta)
c. A União Européia (UE) é um exemplo de organização.
d. Há uma enorme diversidade de organizações.
2. Em relação à diversidade das organizações regionais, marque a
alternativa correta.
A. Ela reflete a importância de tais organizações.
B. Ela reflete o trabalho dos órgãos de cooperação internacional.
C. Ela reflete a presença destas organizações no mundo todo.
(correta)
D. Ela reflete a necessidade de unidade organizacional.
3. De acordo com o texto, qual área do conhecimento tem mais usado
organizações regionais como tema de pesquisa?
A.
B.
C.
D.

Política
Ciência Política (correta)
Pensamento político
Literatura

4. Ao relacionar literatura legal e acadêmica sobre organizações
regionais, o texto implica que:
A. Ambas não têm abordado o tema como deveriam. (correta)
B. A literatura existente é significativa, tratando do assunto com a
devida atenção.
C. Um ponto em comum de ambas é o fato de usarem uma
abordagem extensamente comparativa.
D. A União Europeia é a organização mais importante a ser
analisada e discutida.

5. Qual relação o texto faz entre as organizações regionais e os limites e
possibilidades da lei internacional?
A. Uma varredura deve ser feita em todas organizações regionais.
B. A escala da varredura a ser feita é crucial para o sucesso das
organizações, a partir da definição de limites.
C. Devido ao número e tamanho das organizações, tornou-se
difícil definir tais limites. (correta)
D. É crucial definir a escala das organizações regionais por todo o
mundo, aplicando a lei no seu devido rigor.
6. De acordo com o texto, a variedade de atividades em organizações
internacionais gera consequências para a lei. Estas são:
A. Cria uma demanda para novas leis e um amplo mercado onde
todas economias obtêm vantagens comerciais.
B. Busca-se previsibilidade plena, o que provê certeza do que ser
esperado pelos sujeitos.
C. As políticas podem tornar-se levemente contraditórias
enquanto tensões são apaziguadas e acordos feitos
D. Cria uma demanda para novas leis e gera um espaço para
tensões envolvendo o lugar da lei internacional sobre os
sujeitos. (correta)
7. De acordo com o texto, eventos como a saída da Venezuela do
Mercosul e da Inglaterra da União Europeia podem ser causados por:
A. Contestação da lei internacional sobre questões internas de
governança, violações de direitos, etc. (correta)
B. Temor da opinião pública por parte de administrações.
C. Problemas em solucionar questões internas, opiniões
extremistas e por vezes, radicais.
D. Agendas ideológicas de direita das organizações regionais
impondo seus valores conservadores em prol de seus próprios
interesses.

8.

Um tema em específico tem sido foco das mais relevantes
organizações regionais ao longo das últimas décadas. Trata-se de:
A.
B.
C.
D.

Exilados políticos
Direitos políticos
Direitos humanos (correta)
Direito à moradia e emprego

9. Qual é a peça central dos acordos comerciais regionais?
A. É o princípio da nação mais favorecida lidando com outros
países da região, com o intuito de fornecer uma proteção
em caso de quebra de negociações. (correta)
B. É a onipresença dos acordos comerciais regionais sugerindo a
igualdade na prevalência comercial entre os países mais e
menos favorecidos mundialmente.
C. No caso de quebra de negociações, há uma proteção por parte
das organizações regionais aos países mais economicamente
favorecidos.
D. Organizações regionais problematizam o direito internacional,
porém, a generalidade e seu valor não são questionadas.
10. Em qual sentido as organizações regionais levantam questionamentos
sobre o direito internacional hegemônico?
A. Ao sugerir que o direito internacional é melhor do que ordens
legais perdidamente coordenadas.
B. Ao sugerir que é melhor coordenar o direito internacional no
âmbito das ordens legais em coordenação com limitadas
normas jurídicas.
C. Ao sugerir que o direito internacional é uma série de
ordens jurídicas mal coordenadas e identificadas por um
número limitado de normas. (correta)
D. Ao sugerir que missões e áreas de trabalho variam
significativamente, a partir do seu conteúdo.

11. Sobre a relação entre organizações regionais e preconceitos, é correto
afirmar que:
A. Mais frequentemente não perpetuam preconceitos, como
injustiças de classe, raça, religião e gênero.
B. Na maior parte dos casos perpetuam preconceitos, como
injustiças de classe, raça, religião e gênero. (correta)
C. Não há uma relação direta entre organizações regionais e a
perpetuação de preconceitos de qualquer tipo.
D. Organizações regionais têm papel importante na promoção de
campanhas de conscientização contra formas de preconceito.
12. Qual é a relação apresentada pelo texto entre as organizações
regionais e os países do hemisfério sul?
A. A contribuição dos países do hemisfério sul ao direito
internacional não é relevante do ponto de vista jurídico.
B. Não há muitas organizações compostas por países do sul, já
que organizações como a União Européia são mais lucrativas
financeiramente.
C. Organizações regionais dos países do hemisfério sul são
responsáveis em grande parte pela perpetuação de diversos
preconceitos.
D. Já que várias organizações são compostas por membros do
hemisfério sul, acabam por expressar a contribuição destes
países ao direito internacional. (correta)
13. Quais são algumas das questões abordadas pelo texto?
A. Questões como o lugar do direito internacional no sistema
internacional, suas qualidades públicas e assimetrias de
poder. (correta)
B. Questões como o lugar das campanhas de gênero em
organizações regionais, conscientização do uso da água, entre
outras.

C. Questões como o estabelecimento das grandes potências
mundiais no topo da cadeia econômica, desenvolvimento e
sustentabilidade.
D. Questões como a necessidade de promoção de igualdade para
os países menos desenvolvidos, com foco na industrialização.
14. O texto traz como argumento que questões em relação a organizações
regionais:
A. Surgem a partir das organizações internacionais europeias,
promovendo conhecimento disseminado no mundo inteiro
B. Surgem em formas intensas nestas organizações e seus
contextos regionais promovendo ideias significativas.
(correta)
C. Surgem a partir do direito internacional, tendo as normas
jurídicas total primazia em suas resoluções.
D. Surgem em veiculações da mídia, onde se fiscaliza o trabalho
destas organizações e a garantia de mercado livre.
15. O autor esclarece o objetivo do texto a partir de temáticas evitadas ao
longo do texto. Algumas delas são:
A. Acordos comerciais significativos, cortes nos direitos humanos
e acordos econômicos
B. Acordos nos tribunais de direitos humanos, acordos regionais
de importação e exportação e direitos da família.
C. Acordos comerciais e sua relação com ideologias dos
governantes, direitos humanos e direito internacional.
D. Acordos comerciais significativos, tribunais regionais de
direitos humanos e acordos inter regionais (correta)
16. Qual argumento o autor usa para mostrar que um foco eurocentrista
foi evitado ao longo do texto?
A. A constante menção do Mercosul e outros acordos de países
asiáticos.

B. A constante menção do Mercosul e outros acordos de países do
hemisfério sul
C. Os 4 artigos não analisam a União Europeia isoladamente.
(correta)
D. Os 4 artigos não mencionam a União Europeia ou qualquer
outro acordo regional europeu.
17. Marque a alternativa que melhor resume a apresentação do autor do
artigo feito por Chalmers e Slupska.
A. ASEAN e MERCOSUL tiveram suas práticas analisadas para
criar-se uma apresentação do mercado de importação e
exportação de ambas.
B. As organizações regionais criam uma narrativa civilizacional e
obrigam os países membros, sem resistência doméstica por
parte dos países.
C. A autoridade advinda dos blocos regionais é usada na
manipulação da narrativa nos países europeus.
D. Organizações regionais usam de sua autoridade legal para
criar narrativas sobre os países membros que as compõem,
gerando resistência doméstica. (correta)
18. Marque a alternativa que melhor resume a apresentação do autor do
artigo feito por Davor Jancic .
A. O continente africano precisa assegurar a paz regional e
segurança, contudo, não há nenhum órgão empenhado nesse
papel.
B. Parlamentos nacionais africanos assumem o papel das
organizações regionais, fazendo o papel de assegurar a paz
e a democracia nos países. (correta)
C. Não existem organizações regionais no continente africano. O
parlamento regional assume essa responsabilidade. Ele
supervisiona o trabalho dos governantes, principalmente.
D. Os parlamentos regionais no continente africano não tem sido
capazes de ter um papel importante na resolução de conflitos
no continente.

19. Marque a alternativa que melhor descreve a apresentação do autor do
artigo feito por Paivi Johanna Neupoven.
A. As elites usam as organizações regionais para criar um senso
de pertencimento nas pessoas com o intuito de prevenir
pressões externas. (correta)
B. As elites usam as organizações regionais para criar um senso
de patriotismo nas pessoas, na esperança de ter o controle do
povo.
C. As organizações regionais não têm um papel de destaque em
promover um senso de pertencimento nas pessoas.
D. As elites falham em tentar criar um conceito de povo que não o
representa nem identifica.
20. Marque a alternativa que melhor resume a apresentação do autor do
artigo feito por Floris de Witte.
A. O conceito de emancipação muda de uma organização regional
para outra.
B. O conceito de emancipação foi adotado como liberdade em
relação ao estado pela União Européia.
C. A partir da relação sujeito-estado, uma narrativa regional
é criada e se manipula o conceito de emancipação de
acordo com o interesse regional. (correta)
D. A narrativa da emancipação criada pelo Mercosul é a mais
complexa de todas.

