
ATUALIDADES

01. Recentemente, a Organização Mundial do Comércio (OMC) permitiu ao Brasil impor sanções 
sobre a União Europeia por causa de subsídios concedidos a seus produtores de algodão. Apesar 
de várias condenações, até agora, os governos europeus não cumpriram a determinação da OMC 
de retirar os subsídios e as sobretaxas.

02. No ano de 2009 a China tornou-se o maior parceiro comercial do Brasil, superando o volume 
de negócios com os Estados Unidos da América. Apesar do Brasil  ainda manter sua Balança 
Comercial Positiva, no último ano as vendas externas mostraram o maior recuo em um único ano 
desde 1950.

03. Em 2009 entrou em vigor nos oito países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 
CPLP,  o  novo  acordo  ortográfico  da  Língua  Portuguesa,  integrando  esses  países  com  a 
aproximação  das  regras  ortográficas.  Entre  os  países  que  compõem  a  CPLP  estão:  Ilhas 
Salomão, Gana, Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Brasil e Cabo Verde.

04.  O Conselho de Defesa de Recursos Naturais dos Estados Unidos apontou como catástrofe 
sem precedentes o vazamento de óleo no Golfo do México que começou no dia 22 de abril a 
1.500 metros de profundidade,  num poço avariado após o  naufrágio  da plataforma da British 
Petróleum (BP) a cerca de 80 km do estado norte-americano da Louisiana.

05. O Corredor Bi-Oceânico é um dos projetos da Iniciativa para Integração da Infra-estrutura Sul-
americana (IIRSA), e constituísse de aproximadamente quatro mil quilômetros de estradas que 
atravessarão o sul do continente no sentido Leste-Oeste cortando a Bolívia e chegando a alguns 
portos chilenos. Tal projeto faz-se necessário para afirmar o compromisso de integração do bloco 
da União das Nações do Sul – UNASUL.

06. No  mês de  outubro  de  2010  aproximadamente  dois  mil  fuzileiros  navais  participaram da 
Operação  Formosa  no  estado  de  Goiás,  realizando  amplo  treinamento  e  preparação  para  a 
próxima Missão de Ordem e Paz da qual o Brasil  irá participar que será no Líbano em 2011. 
Atualmente o Brasil lidera a 11ª Missão de Ordem e Paz no Haiti que acontece desde o ano de 
2004.

07. A Conservation International – CI relacionou os 34 “hotspots” do planeta, que são áreas de rica 
biodiversidade, mas que estão ameaçadas de extinção. O Brasil possui dois desses “hotspots”, a 
Amazônia e a Mata Atlântica.

08.  A construção da Usina Belo Monte no Rio Solimões no estado de  Rondônia, chegou a ser 
suspensa pela justiça, mas finalmente e definitivamente teve sua licença autorizada no início do 
mês de fevereiro de 2010 com várias condicionantes, principalmente relacionadas às questões 
ambientais. A construção dessa usina é considerada a maior obra do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC. 

09.  Um  fenômeno  que  atualmente  é  considerado  significativo  na  parte  latina  do  continente 
americano é a chamada Onda Vermelha, com a inédita subida ao poder de vários governantes de 
esquerda, iniciada por Hugo Chaves na Venezuela em 1998. 

10. O Estatuto da Igualdade Racial que foi instituído através da Lei 12.288 de 20 de julho de 2010, 
foi criado para estabelecer diretrizes e garantir direitos para a população negra do país, tem entre 
seus pontos principais a Educação que obriga escolas de ensino fundamental e médio públicas e 



privadas a ensinar História Geral da África e da população negra no Brasil. 

GABARITO

01. E
Comentários:  A Organização Mundial do Comércio permitiu ao Brasil impor sanções contra os 
EUA, pois é este país que está subsidiando os produtores de algodão. A OMC também considera 
ilegal a prática de subsídios. Apesar das severas críticas e ameaças feitas pelo governo brasileiro 
a política de subsídios norte-americana, nenhuma ação concreta foi tomada até então.

02. C
Comentários: Em 2009 o volume de negócios do Brasil com a China ultrapassou pela primeira 
vez o volume de negócios com os Estados Unidos que sempre foi o maior parceiro comercial do 
Brasil.  A  China  também  apresentou  o  maior  volume  de  negócios  no  planeta,  superando  a 
Alemanha.

03. E
Comentários: Nesta questão devem ser excluídas as Ilhas Salomão e Gana que não fazem parte 
da CPLP, e incluído Timor Leste e São Tomé e Príncipe, países que fazem parte da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa.
 
04. C
Comentários: De fato o vazamento ocorrido no Golfo do México é considerado uma catástrofe 
sem precedentes visto que os impactos ambientais são de proporções inimagináveis. Tragédias 
como  esta  traz  prejuízos  incalculáveis  para  diversos  ecossistemas.  Após  diversas  tentativas 
frustradas  a  British  Petróleum  conseguiu  conter  o  vazamento,  e  milhares  de  trabalhadores 
continuam trabalhando para conter a imensa maré negra.
 
05. C
Comentários: A União das Nações do Sul - UNASUL bloco econômico em formação e que une os 
países do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL e do Pacto Andino – PAN mais Chile, Guiana e 
Suriname nos moldes da União Europeia, promove a obra chamada de corredor Bi-Oceânico que 
faz parte do desenvolvimento da infra-estrutura do bloco e integra a Bolívia aos portos de vários 
países, já que esta não possui acesso ao mar.

06. C
Comentários: De fato esta operação militar foi realizada no mês de outubro próximo a cidade de 
Formosa no estado de Goiás, daí o nome “Operação Formosa” com o objetivo de preparar tropas 
brasileiras  que irão participar  da próxima missão de Ordem e Paz da ONU que ocorrerá  no 
Líbano.

07. E
Comentários: Os “hotspots” são áreas de alto grau de endemismo (espécies que só existem 
naquele lugar) e rica biodiversidade, porém os dois presentes no Brasil e que estão ameaçados 
de extinção são a Mata-Atlântica e o Cerrado, e não a Amazônia como citada na questão.

08. E
Comentários: A Usina Belo Monte teve sua construção liberada após protestos do mundo todo no 
Rio Xingu no estado do Pará, e mesmo com todas as restrições feitas os impactos ambientais 
naquela região (amazônica) são considerados incalculáveis.
 



09. C
Comentários: O fenômeno conhecido como onda vermelha se iniciou com a chegada de Hugo 
Chaves ao poder na Venezuela, porém muitos governantes de esquerda fazem um governo de 
direita como é o caso do Brasil entre outros. 

10. C
Comentários: Também entre outros principais pontos do Estatuto da Igualdade Racial encontram-
se o Trabalho, Esportes, Religião, Internet, Quilombos e Poder Público.


