
ATUALIDADES

01. No mês de junho de 2013 o governo anunciou que reduziu a zero o imposto sobre operações
financeira (IOF) cobrado do capital estrangeiro aplicado em papéis de renda fixa. Além disso, o
ministro  da fazenda,  Guido  Mantega,  disse  que o  câmbio  voltará  a  flutuar  livremente.  Essas
decisões se deram por causa da forte valorização do dólar. A valorização do dólar ocorreu pela
decisão do governo federal reserva de retirar os estímulos a economia norte-americana e pelo
anúncio de um possível crescimento menor da economia chinesa.

02. O prefeito de Buenos Aires, Mauricio Macri, é um dos maiores opositores do governo Cristina
Kirchner. Com o objetivo de enfrentar a Casa Rosada ele criou um novo índice de inflação – o
índice de preços da cidade de Buenos Aires –, e enviou um projeto de lei ao legislativo de Buenos
Aires que impede o fechamento ou a suspensão de empresas jornalísticas sediadas na capital,
como o grupo Clarín.

03. O governo federal reservou R$1,4 bilhão para converter a vetorial, uma siderúrgica sul-mato-
grossense, em fábrica de laminados para trilhos. O Brasil parou de produzir trilhos há 19 anos,
importando da China a maior parte da sua demanda pelo produto. Essa decisão demonstra o
intersse do Brasil de ampliar os investimentos e em reduzir a dependência da economia brasileira
da manufatura chinesa. 

04. O país possui 75 milhões de habitantes sendo 99% deles muçulmanos (85% deles sunitas),
sendo uma democracia parlamentarista com eleições livres, porém, tem em sua  constituição um
dispositivo que permite que as forças armadas destituam qualquer governo que tente islamizar o
país. Essa definição define o Irã. 

05. Os manifestantes da praça taksin não lutavam apenas pela preservação do parque gezi, uma
das poucas áreas arborizadas de istambul, a luta é contra o autoritarismo do governo do primeiro
– ministro recep erdogan, que nos últimos dois anos prendeu 100 jornalistas e há duas semanas
proibiu a venda de bebidas alcoólicas à noite.

06. O número de empregados domésticos que possuíam diplomas universitários em 2011 era 11
vezes maior do que em 2002, comprovado por uma pesquisa da Universidade de São Paulo –
USP – podemos atribuir esse fato a ampliação das vagas nos cursos unviversitários e ao aumento
da renda e do emprego no Brasil. 

07. A empresa brasileira All-América Latina Logística – publicou uma carta reclamando do boicote
estatal, já que duas linhas férreas da empresa foram confiscadas pelo governo chileno.

08. A notícia que a NSA (Agência de Segurança Nacional) norte-americana monitorou as ligações
dos  clientes  da  empresa  de  telefonia  Verizon  e  teve  acesso  aos  dados  dos  usuários  das
companhias Google, Facebook, AOL, Youtube, entre outras, causou forte impacto nos EUA e no
resto do mundo. Essas revelações vieram a público através do site Wikileaks. 

09. Dez mil jovens de 12 a 20 anos cumprem penas socioeducativas em São Paulo. Desses, a
maioria foi preso por tráfico de drogas. Uma das explicações para insiste na tentativa de aumentar
o PIB através do consumo das famílias. Um número tão elevados de jovens presos localiza-se no
fato  que  5,3  milhões  de  jovens  brasileiros  estão  na  turma  "nem-nem".  Não  estudam  nem
trabalham.  



10. A maioria dos economistas brasileiros afirma que o aumento da taxa de investimento de 18%
para 25% é uma saída para aumentar de forma sustentável o PIB, porém, o governo ainda teima
em turbinar o PIB através do consumo das famílias. Sua decisão de lançar um crédito subsidiado
para compra de móveis e de eletrodomésticos pela famílias beneficiadas pelo Programa Minha
Casa Minha Vida comprova essa decisão.

GABARITO

01. C
Comentário: essas duas medidas combinadas aumentaram a valorização do dólar frente ao real,
levando o governo a adotar medidas para atrair dólares para economia brasileira. 

02. C
Comentário: Essas decisões de Macri visam confrontar com decisões do governo Kirchner que
controla os índices de inflação através do Indec - o IBGE argentino - e tem a postura de tentar
controlar os meios de comunicação.  

03. C
Comentário:  Essa decisão caminha no sentido de ampliar  os recursos no investimento e na
redução da dependencia da economia chinesa.

04. E
Comentário: Essa definição trata da Turquia. 

05. C
Comentário:  O autoritarismo  e  o  caráter  islamizante  do  governo  Erdogan  motivaram  as
manifestações da Praça Taksin contra o primeiro ministro. 

06. C
Comentário: Governo Edogan os programas Reuni e Prouni ampliaram em mais de 1,2 milhão de
vagas nas universidades e o aumento da massa de salário permitiu trabalhadores domésticos
cursarem faculdades particulares. 

07. E
Comentário: Esse confisco ocorreu na argentina de cristina kirchner. 

08. E
Comentário: Essas revelações vieram ao mundo através do ex-funcionário terceirizado da NSA
Edward Snowden, através dos jornais The Guardian e The Washington Post.   

09. C 
Comentário: Essas duas informações se completam e se explicam.  

10. C
Comentário: O governo Dilma ainda aposta no consumo das famílias para turbinar o PIB.


