
Atualidades

01- A discussão da pena da morte nos EUA ganhou força após uma pesquisa do instituto Gallup, 
divulgada em outubro , constatar que 80% dos norte americanos são contrários à pena de morte. 

02- No fim de novembro de 2013 a brasileira Ana Paula Maciel foi solta , mediante pagamento de 
fiança , da prisão de são Petersburgo , onde se encontrava por causa das sua relações com o ex 
– analista da Cia Edward snowden. 

03- O número de brasileiros em universidades nos estados unidos aumentou 20% de 2012 para 
2013, a maior alta em quase duas décadas. Essa situação tem como uma de suas causas a maior 
inserção do Brasil na economia mundial. 

04- A situação difícil por que passa a Venezuela, levou o presidente Nicolas maduro a antecipar os 
festejos de natal para o dia 1 de novembro, com o objetivo de derrotar a amargura e para trazer 
felicidade ao povo venezuelano. Mesmo assim o país vem enfrentando protestos contra a inflação 
e o desabastecimento. 

05-  O anúncio do fechamento de quatro penitenciárias suecas por falta de detentos gerou um 
debate na imprensa internacional. Enquanto países como o Brasil e quase a metade das nações 
europeias enfrentam o problema da superpopulação carcerária, na Suécia o número de presos 
vem apresentando há dois anos queda significativa. Uma série de fatores contribuiu para essa 
redução da população carcerária. O primeiro fator citado pelas autoridades foi a robusta política 
sueca de reintegração de presos à sociedade, que funciona como uma prevenção da reincidência. 
Além  disso,  os  tribunais  suecos  também  vêm  adotando  punições  mais  leves  pra  crimes 
relacionados a drogas, seguindo uma determinação que foi adotada pela Suprema Corte do país 
em 2011. 

06- Os cientistas avaliaram a mudança climática em todo mundo. No Brasil, o painel brasileiro de 
mudanças  climáticas  produziu  o  primeiro  grande  relatório  dedicado  exclusivamente  à  nossa 
realidade. Alguns impactos possíveis são: o agravamento de enchentes e deslizamentos de terra 
em  encostas  habitadas  e  o  aumento  da  temperatura  no  país  serão  da  ordem  de  2  graus 
centígrados a 3 graus centígrados. 

07- No final do mês de novembro de 2013 o Irã e os países do p5 + 1 chegaram a um acordo 
provisório  sobre  a  redução  do  programa  nuclear  iraniano  em  troca  de  alívio  nas  sanções 
econômicas contra o país. 

08- O  acordo  entre  o  governo  iraniano  e  seis  potencias  mundiais  que  prevê  a  redução  do 
programa nuclear iraniano foi recebido em tel aviv com grande festa , por afastar o risco de um 
ataque norte americano à Teerã. 

09- o premiado escritor laurentino gomes, autor de 1989.  entre outras obras,  afirmou na feira 
literária de frankfurt: ¨ deixe que os biógrafos trabalhem. se mentirem que sejam punidos ¨.  essa 
afirmação foi uma resposta  ao movimento procure saber , que defende que somente biografias 
autorizadas possam ser pu blicadas. essa disputa colocou em campos opostos ícones da música 
popular brasileira, como: chico buarque , caetano veloso , de um, e, roberto carlos de outro.

10- a  destruição das armas químicas na síria  não garante o fim do conflito  ,  que teve início 
em2011 e já deixou pelo menos 100 mil mortos , mas é um grande passo. no inicio de outubro de 
2013 , uma equipe internacional começou o processo de destruição do arsenal de gás químico do 
país , cujo o estoque é estimado em mil toneladas. o acordo de destruição das armas químicas foi 



determinante para evitar um ataque dos eua à síria. 

Gabarito

01. E
Comentário: As pesquisas mostram que 60% dos norte americanos são favoráveis ao instituto da 
pena de morte. 

02. E 
Comentário: A prisão da brasileira se deu pela sua atuação no Greenpeace, contra a exploração 
de petróleo no ártico. 

03. C 
Comentário: quanto maior a participação do país na economia mundial, maior a necessidade de 
estudantes com formação global. 

04. C 
Comentário: Esse é o quadro político e econômico da Venezuela hoje. 

05. C
Comentário: Essas razões justificam o fechamento das 4 prisões suecas. 

06. C 
Comentário: O estudo aponta essas possíveis consequências com as mudanças climáticas que 
podem ocorrer no país. 

07. C 
Comentário: Essas foram as bases do acordo Teerã e p5+1. 

08. E 
Comentário: O governo de Israel classificou o acordo de erro histórico e mandou um emissário a 
capital dos EUA para discutir o acordo. 

09. E 
Comentário:  Esses  artistas  ficaram do  mesmo lado  ,  a  favor  da  censura  de  biografias  não 
autorizadas.  

10. C 
Comentário: O acordo de destruição das armas foi  fundamental  para evitar  um ataque norte 
americano à síria. 


