
ATUALIDADES

01. Devido a uma economia em expansão, o Brasil passou a influenciar grande parte do cenário 
econômico  mundial  juntamente  com  o  BRIC,  grupo  de  quatro  países  considerados  os  mais 
importantes emergentes na atualidade, (Brasil, Rússia, índia e China).

02. Nas últimas décadas os cientistas têm trabalhado na escala dos nanômetros, que diz respeito 
a  uma  tendência  atual  da  tecnologia.  A chamada  “Revolução  do  Minúsculo”  pode  manipular 
átomos e moléculas com potentes microscópios, criando substâncias capazes de se tornar úteis 
para os homens.

03.  Atualmente fala-se numa  reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que atualmente conta com 15 membros, sendo 5 permanentes (EUA, Reino Unido, 
França, China e Rússia) e 10 membros rotativos. O Brasil juntamente com a Alemanha, Japão e 
Índia  que  formaram  o  G-4  ainda  no  ano  de  2004,  desejam  ser  membros  permanentes  do 
Conselho de Segurança.

04.  A Caxemira é uma região localizada entre o norte da Índia e o nordeste do Afeganistão, 
disputada  desde sua independência  em 1947  pelos  dois  países.  A Índia  esteve sob domínio 
britânico desde o século XVIII, e ao se retirarem os britânicos criaram dois países separados por 
critérios religiosos. A Caxemira tem maioria muçulmana, como no Afeganistão, mas a Índia que 
tem a maioria hinduísta insiste em manter o domínio da região.

05. Mesmo fazendo parte do BRIC e apresentando péssimos índices sociais, com mais da metade 
da população em condições miseráveis e 40% de analfabetismo, a Índia aparece como um dos 
principais países emergentes. O país é importante em produção científica e tornou-se o maior 
exportador de softwares do planeta.

06. O regime turco mantém a repressão à minoria curda há cerca de 20 anos, sendo que os 
curdos habitam uma ampla região que inclui quatro países, Turquia, Síria, Irã e Iraque, numa área 
denominada Curdistão,  com 26 milhões de pessoas e idioma próprio,  sendo majoritariamente 
muçulmanos sunitas.

07. A região amazônica possui a maior biodiversidade do planeta e como consequência tem alto 
potencial econômico, mas, sendo considerada uma das regiões mais ricas do Brasil apesar da 
baixa taxa de escolaridade e alto índice de mortalidade infantil.

08. O agronegócio é uma das bases da economia nacional, responsável por um quarto do Produto 
Interno Bruto - PIB, e com grande participação nas exportações, com os chamados “commodities” 
brasileiros  que  se  referem  a  matérias  primas  e  produtos  pouco  industrializados.  Porém  o 
desenvolvimento  da  agricultura  e  da  pecuária  são  responsáveis  pela  maior  parte  do 
desmatamento no Brasil e pelo consumo de água.

09.  Um dos assuntos de discussão e preocupação não só no Brasil,  mas também em outros 
países  do  mundo  (como  ocorreu  na  França  em  outubro  de  2010),  é  o  fato  da  contribuição 
previdenciária estar diminuindo devido ao envelhecimento da população e diminuição da taxa de 
natalidade e fecundidade que somadas a falta de empregos com carteira assinada e migração 
para  o  trabalho  informal,  poderá  acarretar  na  falta  de  recursos  para  o  pagamento  dos 
trabalhadores aposentados.  



10.  Nos  últimos  anos  devido  ao  crescimento  da  economia  chinesa,  o  mundo pode  observar 
grande liberalização no campo político e econômico, percebendo-se uma redução na participação 
do governo Comunista no controle do Estado.

GARARITO

01. C 
Comentários: A expressão BRIC foi criada em 2001 pelo economista Jim O´Neill e agrupa países 
que  dentro  de  alguns  anos  representarão  a  maior  força  econômica  do  mundo.  Algumas 
características são comuns a estes países, como a grande população e o consumo.

02. C 
Comentários: Nano em grego significa anão, e a nanotecnologia é uma tendência mundial já que 
as  moléculas  e  átomos podem ser  esculpidos  e  moldados  através da utilização  de potentes 
microscópios a fim de atender aos interesses da ciência e do progresso.

03. C 
Comentários: Atualmente o país considerado porta voz do Brasil para adentrar o CS – Conselho 
de Segurança de  forma permanente  é  a  França,  razão pela  qual  o  país  tem ampliado seus 
relacionamento e negócios com o país europeu.

04. E
Comentários: Esta questão está errada somente pela informação que a disputa pela Caxemira é 
entre a Índia e o Afeganistão, sendo correto a Índia e o Paquistão. Todas as demais informações 
estão corretas.

05. C
Comentários: Todas as informações estão corretas. Nos últimos anos a Índia vem apresentando 
um fabuloso crescimento econômico apesar dos problemas sociais que ainda persistem naquele 
país. O filme ganhador do Oscar de 2009 (Quem quer ser um Milionário) mostra um pouco sobre o 
crescimento do segundo país mais populoso do mundo.

06. C
Comentários: O fato da Turquia reprimir os curdos presentes em seu território é inclusive um dos 
agravantes que impede a entrada daquele país na União Europeia, já que desde algum tempo a 
Turquia tem seu acesso negado no Bloco Econômico mais importante do planeta.

07. E
Comentários:  Apesar do alto  potencial  econômico,  a região Norte brasileira é uma das mais 
pobres do país e não ricas como citado na questão. 

08. C
Comentários:  Todas  as  informações  estão  corretas.  Aproximadamente  24% da  produção  de 
riquezas  do  país  vêm  da  agropecuária  que  ao  mesmo  tempo  é  a  maior  responsável  pelos 
problemas de poluição atmosférica através das queimadas, e pelo maior consumo de água no 
país devido ao grande rebanho nacional.

09. C
Comentários: Uma questão relevante atual é a possível falta de recursos para a Previdência em 
vários países do mundo que apresentam envelhecimento da população, tanto que na França o 



Governo atual alterou a data de aposentadoria dos trabalhadores de 60 para 62 anos, mesmo 
com todo o protesto e manifestações contrárias que ocorreram naquele país.

10. E
Comentários:  Apesar  da  grande liberalização  no campo econômico,  em relação  à  política  o 
governo comunista continua controlando os meios de comunicação e cerceando as liberdades 
individuais, razão pela qual esta questão está errada.


