
 

 

Tarefa 10 professor Robert 
 
01. (UEG GO/2020) O Brexit (saída britânica, em tradução literal) vem sendo discutido desde 2016 quando, 

num plebiscito, cerca de 52% da população do Reino Unido decidiu pela sua separação da União Europeia 
(UE). As origens desse movimento separatista se devem  
a) à dificuldade de cumprimento de acordos comerciais, de imigração, de relações trabalhistas entre o 

Reino Unido e a União Europeia.  
b) aos conflitos entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda em relação aos acordos comerciais, de 

imigração e de relações trabalhistas.  
c) à quebra de contrato entre a União Europeia e o Reino Unido, o que gerou uma multa de cerca de 200 

bilhões de reais a ser paga pelo Reino Unido.  
d) ao fechamento das fronteiras entre a Irlanda do Norte (que compõe o Reino Unido) e a República da 

Irlanda (país independente que compõe a UE).  
e) à percepção da população de que a permanência do Reino Unido na União Europeia trazia prejuízos à 

economia dos países, especialmente à da Inglaterra.  
 
02. (ESPM RS/2019) Leia as três alternativas abaixo e responda de acordo com o código a seguir: 

a) Todas as afirmativas são falsas. 
b) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
I. Em maio do ano passado, o grupo separatista ETA anunciou seu fim como organização. O ETA foi 

criado em 1959, durante o governo de Francisco Franco na Espanha. 
II. Ao longo de décadas, o ETA foi responsável por uma série de atentados, sequestros e ameaças, 

totalizando centenas de mortes. 
III. A independência do País Basco estava entre os objetivos políticos do grupo.  

 
03. (ACAFE SC/2018) Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém todas as corretas. 

l. “A existência de movimentos separatistas na Espanha e também em outros lugares do mundo chama a 
atenção para a inconsistência da ideia de unicidade do Estado moderno, em que o estabelecimento de 
suas fronteiras obedece mais a relações históricas de poder do que propriamente ao sentimento de 
pertencimento de suas populações”. 

ll. As Forças Armadas Revolucionárias do Comum (FARC) abandonam o processo de disputa eleitoral e 
passam para a luta armada, o que representa um passo decisivo para a incorporação das FARC à 
sociedade e ao sistema democrá-tico. 

lll. O BREXIT, que confirmou a saída do Reino Unido da União Europeia, colocou em xeque um processo 
de unificação que se iniciou com o acordo do carvão e do aço nos anos 1950 do século XX. 

lV. A crise na República Bolivariana da Venezuela é decorrente do bloqueio econômico implantado pelos 
EUA, a partir da crise dos mísseis. 

V. A história das duas Coreias remonta ao final da 2a Guerra Mundial, cujo território era ocupado pelos 
japoneses, der-rotados naquele conflito. Portanto, a existência de duas Coreias é um produto da 
Guerra Fria que se instala no pós-guerra. 

 
a) III - IV 
b) II - III - IV 
c) I - III - V 
d) IV - V 
 

04. (UCB DF/2018) Na Catalunha, região da Espanha, os impulsos separatistas existem há séculos, mas 
cresceram de forma contundente a partir do ano de 2010, até conquistarem aproximadamente metade da 
população regional. Assim como em outros movimentos separatistas, os catalães querem ter o poder de 
tomar as próprias decisões, sem interferências. Segundo uma pesquisa do Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), 
26% da população usa o argumento da autonomia como principal razão para a independência. 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/mundo/por-que-a-catalunha-querser- in-dependente-da-espanha>. Acesso em: 3 
nov. 2017, com adaptações. 

 

Com base nos argumentos apresentados pelos separatistas para alcançar a separação da Espanha, assinale 
a alternativa correta. 
a) O entendimento cada vez mais amistoso entre as lideranças espanholas e da Catalunha permitiu o 

crescimento das ideias separatistas. 
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b) Após a Guerra de Sucessão, os reis que subiram ao poder na Espanha impuseram ao país o castelhano 
e as leis espanholas, acabando de vez com a cultura e o sentimento nacionalista catalão. 

c) Parte da população catalunha defende a ideia de que estarão melhores sozinhos do que governados 
por Madri. O sentimento nacionalista fortalece o desejo de separação. 

d) O General Francisco Franco, que assumiu o governo espanhol em 1936, transformou-se em um forte 
aliado do movimento separatista da Catalunha. 

e) O Estatuto de Autonomia da Catalunha, aprovado em 2016, ampliou os poderes do governo regional, 
abrangendo questões como a cobrança de impostos e as migrações. Isso, porém, não foi suficiente 
para agradar os governantes locais da Catalunha e acabar com o separatismo. 

 
05. (UCB DF/2018) A tensão entre o Governo da Espanha e as autoridades da Catalunha acirrou-se no dia 27 

de setembro de 2017, diante da tentativa dos catalães de realizar um referendo de independência da 
região para se separar do resto da Espanha. 

 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/20/internacional/ 1505885372_273143.html>. Acesso em: 12 out. 2017, 

com adaptações. 
 

Acerca do movimento separatista catalão na Espanha, assinale a alternativa correta. 
a) O povo catalão acusa o governo espanhol de abandonar a província, que apresenta uma das menores 

rendas per capita do país. 
b) Ao longo de sua história, a Catalunha transformou-se numa das regiões mais prósperas e produtivas 

da Espanha. 
c) Esta é a primeira vez em que a província da Catalunha busca romper seus laços políticos com a 

Espanha em busca de autonomia. 
d) Apesar de não concordar com a separação da Catalunha, o governo espanhol autorizou a realização de 

plebiscito, a fim de averiguar o interesse do povo espanhol quanto à separação da região da 
Catalunha. 

e) O povo da Catalunha anunciou o desejo de se juntar ao estado francês assim que se desvincular do 
governo espanhol. 

 
06. (UFU MG/2018) “Para a União Europeia, nada muda. A Espanha continua sendo nosso único interlocutor.” 

A mensagem nas redes sociais do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, é a primeira reação de 
peso à declaração da Catalunha: a UE não reconhece a independência. A equipe de Tusk advertiu que é 
preciso evitar uma “escalada”, o que seria uma péssima notícia “para os catalães, para a Espanha e para a 
Europa”.  

 

Disponível em: <https://brasil.el-pais.com/brasil/2017/10/27/internacional/1509120610_062639.html> Acesso em: 27 de mar, 2017.  
 

Considerando-se o contexto geopolítico do movimento separatista da Catalunha, responda.  
a) Por que esse movimento separatista representou e ainda representa uma ameaça para os outros 

países integrantes da União Europeia?  
b) Apresente dois argumentos utilizados pelos separatistas da Catalunha para justificar sua 

independência da Espanha.  
 
07. (UNIC MT/2018) A existência de movimentos separatistas chama atenção para a inconsistência da ideia 

de unicidade do Estado Moderno, em que o estabelecimento de suas fronteiras obedece mais a relações 
históricas de poder do que, propriamente, ao sentimento de pertencimento de suas populações. 
 

Nesse contexto de separatismo, marque V nas alternativas verdadeiras e F, nas falsas. 
(   ) A Espanha é um território multinacional, formado por grupos étnicos regionais, como os bascos e os 

catalães, com identidades nacionais diferenciadas daquela do país ao qual pertence e, por isso, lutam 
pela independência e pela constituição de um novo país. 

(   ) Kosovo foi rapidamente reconhecido mundialmente como país autônomo, enquanto outros não tiveram 
a mesma sorte e até hoje reivindicam o aval externo, como o Sudão do Sul, que não tem 
reconhecimento de muitas nações, inclusive a brasileira. 

(   ) A negociação para a separação e a criação de um novo país, em certos casos, é pacifica, como aconteceu na 
República da Irlanda, que decidiu permanecer no Reino Unido após um plebiscito em 2014. 

(   ) O movimento separatista curdo, mesmo com pressões internacionais, é reprimido com bastante 
violência, sobretudo no Iraque e na Turquia, país onde vive a maior parte dos curdos, cerca de 20% da 
população total do país. 

(   ) O conflito na Caxemira adquiriu, nos últimos anos, novos contornos, uma vez que a rivalidade entre a 
Índia e o Paquistão levou a uma corrida armamentista que culminou com a entrada de ambos no clube 
dos países detentores de armas nucleares. 

 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
01. V F F V V 
02. V F F V F 
03. V V F F V 
04. F V V F F 
05. F F V V V 



Exercícios Complementares 
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08. (ESPM RJ/2018) Observe a matéria: 
 

O referendo do dia 01 de outubro para decidir sobre a independência foi embargado pelo Tribunal 
Constitucional do país, e a Guarda Civil fez busca e apreensão em diversos departamentos e secretarias do 
governo para impedir seu andamento. 

Fonte: http://espn.uol.com.br/noticia/. Acesso: 20/09/2017. 
 
O fato não é novo e diz respeito a essa tradicional região separatista espanhola que é: 
a) o País Basco. 
b) a Galícia. 
c) Madri. 
d) Catalunha. 
e) País de Gales. 

 
09. (PUCCamp SP/2017) “Deus separou o Reino Unido da Europa continental, e foi por alguma razão”, dizia 

a falecida Margaret Thatcher no fim do século passado. Quinze anos depois, abre-se uma temporada 
política disposta a estabelecer a distância dessa separação, e a dar resposta a um punhado de desafios 
adicionais. 

(Adaptado de: http://brasil.elpais.com) 
 
Pode-se associar à temporada política a que o texto se refere 
a) o fato de a Inglaterra promover a internacionalização da economia na União Europeia, causando fortes 

movimentos separatistas. 
b) o isolamento da Inglaterra em relação às economias capitalistas tradicionais, causado pela saída do 

Mercado Comum Europeu. 
c) a proposta da Inglaterra de eliminar as barreiras alfandegárias entre os países membros e fortalecer a 

União Europeia. 
d) o desejo da Inglaterra de liderar o processo de unificação político-econômica dos países membros do 

Mercado Comum Europeu. 
e) a intenção da Inglaterra de realizar um referendo sobre sua permanência na União Europeia. 

 
10. (Uni-FaceF SP/2017) O plebiscito ocorrido em junho de 2016 para definir a permanência do Reino Unido 

no bloco da União Europeia caracterizou um marco no mundo contemporâneo. Uma das principais 
discussões relacionadas a este plebiscito dizia respeito 
a) à dinâmica cambial, em virtude da instabilidade histórica da moeda britânica frente ao euro. 
b) aos direitos humanos, em razão do interesse britânico em abrigar refugiados europeus. 
c) à xenofobia, suscitada pelo ônus financeiro de imigrantes em território britânico. 
d) às estratégias separatistas, instigadas por políticas de interferência nos territórios britânicos. 
e) à intolerância linguística, estimulada por partidos britânicos de oposição radicalistas. 


