
Atualidades

01. Um reflexo da guerra cambial Brasil-China foi o cancelamento pelo Sunrise Group, uma das 
maiores comercializadoras de soja da China , de um carregamento de 2 milhões de toneladas de 
soja que seriam exportadas do Brasil para China.  

02. Uma saída para reduzir as perdas da safra de grãos bradileira seria  a construção  de silos 
para armazenamento, ampliação da rede de hidrovias e ferrovias e ampliação da capacidade dos 
portos.  

03.  Tendo  como  objetivo  reduzir  o  apagão  de  infraestrutura  no  Brasil,  o  governo  federal 
apresentou ao congresso um projeto de lei que incentivará a construção de portos inteiramente 
privados. 

04.  A introdução de receitas culinárias e hinos de futebol  na redação do Exame Nacional  do 
Ensino  Médio  (Enem)  serviram  para  demonstrar  que  o  exame  tem  enormes  falhas,  pois  os 
candidatos que abordaram esses temas ganharam notas elevadas. Muitos críticos afirmam que o 
Enem  não  tem  condições  de  avaliar  os  cursos  superiores  brasileiros,  que  é  o  seu  principal 
objetivo. 

05. Depois de 300 anos de liberdade de imprensa, parlamentares britânicos decidiram que jornais, 
revistas  e  sites  de  noticias  passarão  a  ser  fiscalizados  por  um  órgão  externo.  No  Brasil,  a 
presidente Dilma é defensora da criação de um instrumento de controle que regule a imprensa e a 
publicidade. 

06. Os desacertos da política econômica argentina (PIB de 0,7% e inflação de 24%) aliceçada em 
forte  intervenionismo  estatal  levaram  a  mineradora  Vale  cancelar  um  investimento  bilionário 
naquele país. 

07.  Na sua mensagem de Páscoa,  o Papa Francisco pediu paz entre as Coréias e que seja 
encontrada uma solução para a crise  na Síria,  demonstrando estar  acompanhando a  politica 
internacional com bastante atenção. Além disso, 10% da população da Síria é de cristãos cooptas 
que se sentem muito ameaçados se o regime de Bashar El Assad for derrubado. 

08.  Ampliando as tensões na peninsula norte-coreana, o governo da Coréia do Norte decretou 
estado de guerra contra a Coréia do Sul. Apesar das tradicionais bravatas norte-coreanas, o início 
do ano de 2013 tem sido de acirramento entre as duas coréias. 

09. O IPI sobre automóveis que seria elevado em abril permanecerá no mesmo patamar até o fim 
do  ano.  Essa  medida  demonstra  a  importância  da  produção  automobilística  para  economia 
brasileira. 

10. O pastor Marcos Feliciano,  presidente da comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados, vem sendo alvo de protestos por suas posições contrárias a comissão da verdade. 



Gabarito
01. E
Comentário: O cancelamento sedeu por causa dos atrasos no embarque de soja do Brasil para 
China , evidenciando o apagão de infraestrutura do Brasil. 

02. C
Comentário: ESsas seriam as possíveis soluções para a crise da exportação de grãos.  

03. C
Comentário:  Essa  é  uma  das  saídas  tentadas  pelo  governo  para  reduzir  essa  crise  de 
infraestrutura. 

04. E
Comentário: O Enem não avalia cursos superiores, seu objetivo é avaliar o ensino médio e servir  
como porta de entrada nas universidades federais.  

05. E
Comentário:  A presidente Dilma é contrária a qualquer regulação da imprensa  no Brasil. 

06. C
Comentário:  Os desmandos da política economica Argentina levaram a Vale a suspender um 
contrato bilionário naquele país. 

07. C
Comentário: Os cristãos acreditam que se o regime de Assad for derrubado, os xiitas assumirão 
o poder e os perseguirão. 

08. C
Comentário: O clima na peninsula da Coréia tem se acirrado perigosamente. 

09. C
Comentário: A indústria automobilística representa 25% da produção industrial brasileira. 

10. E
Comentário: Ele vem sofrendo críticas por suas declarações homofóbicas e racistas.


