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Simulados 
objetivos 
10 simulados de PI com 
questões inéditas e de 
provas anteriores 

Correção 
comentada 
10 videoaulas de correção e 
revisão da matéria de PI 

Fichas Globais 
10 fichas com resumos e 
quadros esquemáticos sobre 
as matérias de PI 

  CURSO CACD | CURSO OBJETIVO EXTENSIVO 2020 

EMENTA DO CURSO 
O Curso Objetivo Extensivo 2020 de Política Internacional (PI) é 
voltado à primeira fase ("TPS") do Concurso de Admissão à Carreira 
de Diplomata (CACD) e é o único curso desse tipo no mercado que 
conta com material próprio de revisão 100% atualizado, para que 
você possa se preparar com pragmatismo e objetividade. O curso 
inclui dez aulas, com simulados de questões inéditas e de concursos 
anteriores focadas nos temas de maior incidência no CACD. 

"Esse curso é bem mais pragmático [que outros que fiz], dá a sensação de 
estar estudando o que realmente cai. O material também é incrível, chega 

a ser impressionante. As fichas globais são um espetáculo. Os simulados 
parecem feitos pela banca do concurso, as questões realmente 'simulam'". 

Depoimento de ex-aluno do Curso Objetivo 

www.cursocacd.com 



 

METODOLOGIA 
CURSO PRAGMÁTICO E OBJETIVO. O curso 
está integralmente baseado na resolução de 
questões objetivas de PI. A cada aula, publicada 
quinzenalmente, é disponibilizado um simulado com 
a mesma estrutura da prova de PI da primeira fase 
do CACD: doze questões com quatro itens de Certo 
ou Errado cada. Dos 48 itens de cada simulado, 2/3 
são inéditos e 1/3 são de concursos anteriores, com 
vistas a treinar estratégias de resolução de provas e 
fixar os conteúdos mais cobrados no TPS de PI. 

AULAS E MATERIAIS EXCLUSIVOS DE 
REVISÃO. As videoaulas estão voltadas à correção 
dos simulados e à revisão dos temas abordados nas 
questões. Além dos simulados e das videoaulas de 
correção, também são disponibilizadas as "Fichas 
Globais", documentos resumidos e atualizados para 
auxiliar na revisão do conteúdo, com ênfase nos 
temas mais exigidos nas últimas provas. 

CONTEÚDO 100% ATUALIZADO. Os simulados 
e os materiais são elaborados e as aulas são 
gravadas nas vésperas de sua publicação, com 
conteúdo atualizado de acordo com 
os acontecimentos internacionais recentes e as 
diretrizes atuais da política externa brasileira. O 
curso inclui as mudanças do conteúdo programático 
de PI do edital do CACD 2019. 
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SEQUÊNCIA  
DE AULAS 
Aula 1 – História da política externa brasileira 

Aula 2 – ONU e segurança internacional 

Aula 3 – Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e direitos 
humanos 

Aula 4 – Sistema financeiro e comércio internacional 

Aula 5 – Teorias de Relações Internacionais e revisão 

Aula 6 – Integração regional europeia e americana 

Aula 7 – Estados Unidos, Argentina e Américas: políticas 
externas e relações com o Brasil 

Aula 8 – Ásia (China, Índia e Japão), Rússia e União Europeia: 
políticas externas e relações com o Brasil 

Aula 9 – África, Oriente Médio, IBAS, BRICS e cooperação 
internacional 

Aula 10 – Atualidades e revisão 

Duração total das videoaulas: 21 horas. Todas as aulas foram gravadas 
de janeiro a maio de 2020 e estão disponíveis para acesso imediato. 
 

 

 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Acesse a página do curso (https://www.cursocacd.com/curso-objetivo-extensivo-2020) e veja o preço 
do curso e as condições de pagamento. Confira os descontos para o combo de cursos (Curso Objetivo 
Extensivo + Curso Regular Extensivo) e para pagamento à vista por depósito/transferência bancária. 

Se tiver qualquer dúvida, escreva para contato@cursocacd.com.  

 

www.cursocacd.com 


