
ATUALIDADES

01. O acordo assinado, no início do segundo semestre de 2008, pelos  Estados Unidos e pela 
Colômbia,  com  a  finalidade  de  ampliar  as  bases  militares  norte-americanas  em  território 
colombiano,  objetivando  combater  o  narcotráfico  na  região,  gerou  tensão  entre  países  sul-
americanos

02.  Em março de 2007, o exército colombiano bombardeou focos da guerrilha no Equador, o que 
levou, à época,  ao congelamento das relações diplomáticas entre os dois países. Apesar dos 
indícios de cooperação com o grupo rebelde, Correa e Chávez fizeram reiterados desmentidos.

03. As  Farc  surgiram  em  1964,  inspiradas  na  Revolução  Francesa.  É  o  grupo  guerrilheiro 
comunista  mais  antigo  em atividade  no mundo.  Nos  anos  de  1980,  a  organização  passou a 
controlar  a  produção  e  a  comercialização  de  cocaína  na  Colômbia,  que  tem  como  principal 
mercado consumidor os Estados Unidos.

04. A Argentina aprovou, em 16 de julho de 2010, o casamento gay, tornando-se o primeiro país 
na América Latina (o segundo no continente, depois do Canadá) e o décimo no mundo a legalizar 
a união entre pessoas do mesmo sexo. A lei, que deve ser sancionada pela presidente Cristina 
Kirchner, é um avanço na defesa dos direitos dos homossexuais.

05.  A ditadura cubana decidiu libertar 52 presos políticos nos meses de julho a outubro de 2010.

06.  No dia 20 de junho de 2010, os colombianos foram às urnas para escolher o substituto do 
presidente Álvaro Uribe Vélez. A despeito de quem irá ocupar o cargo, as políticas mais duras 
contra o narcotráfico saem vencedoras no país.

07.  Há 20 anos começou a  Guerra do Golfo, um dos maiores conflitos do  Oriente Médio. Na 
madrugada do dia 2 de agosto de 1990, tropas iraquianas, sob o comando de Saddam Hussein, 
invadiram o vizinho Kuwait, rico em petróleo. A reação da comunidade internacional foi imediata, 
com sanções econômicas e uma ofensiva militar - liderada pelos Estados Unidos - que arrasou o 
Iraque.

08.  A mancha negra que se estende sobre o Oceano Atlântico, numa área equivalente a onze 
vezes a cidade do Rio de Janeiro, é a imagem da maior catástrofe ambiental  da história dos 
Estados Unidos. O vazamento de  petróleo cru e de gás no Golfo do México causou, além de 
danos ao meio ambiente, perdas econômicas e políticas para o governo de  Barack Obama. E 
como todas as tentativas de conter o vazamento falharam, a mancha deve se alastrar por mais um 
mês, agravando a situação.

09. O endividamento da Grécia é resultado de duas irresponsabilidades: a fiscal, do governo, e a 
especulativa, dos bancos. 

10. Em abril de 2010, Estados Unidos e Inglaterra, antes os principais protagonistas da Guerra 
Fria, assinaram um novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (Start, na sigla em inglês) 
que irá reduzir em um terço os arsenais nucleares de ambos os países. Juntas, as duas nações 
detêm 90% de todas as bombas atômicas existentes no mundo. Foi o mais importante acordo 
desse tipo nos últimos vinte anos.
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GABARITO

01. C
Comentário: Tal fato gerou muita tensão no local.

02. E
Comentário: Foi em 2008.

03. E
Comentário: Revolução Cubana.

04. C
Comentário: A presidente da Argentina surpreendeu a todos pela decisão vanguardista.

05. C
Comentário:  Inclusive,  o  anúncio  da  soltura  foi  feito  em  7  de  julho.  As  negociações  foram 
intermediadas pela Igreja Católica cubana e pelo governo espanhol. O primeiro grupo, composto 
por 11 dissidentes e seus familiares, chegou à Espanha entre os dias 12 e 15 de julho.

06. C
Comentário: Inclusive, O candidato governista Juan Manuel Santos, ex-ministro da Defesa, lidera 
a disputa contra o candidato do Partido Verde, Antanas Mockus, que aparece em segundo lugar 
nas pesquisas de intenção de voto. No primeiro turno, realizado em 30 de maio, Santos obteve 
46,6% dos votos e Mockus, 21,5%.

07. C 
Comentário:  Inclusive, a   guerra foi sucedida pela  invasão americana do Iraque em 2003, por 
conta dos atentados do 11 de Setembro. A ocupação militar, que deve terminar em 2011, mudou o 
panorama geopolítico da região.

08. C
Comentário:  Inclusive, o   acidente  também obrigou  o  governo  norte-americano  a  revisar  as 
políticas de energia e a regulamentação do setor petrolífero que explora o óleo mineral em águas 
profundas. É uma discussão que também interessa ao Brasil, que deve definir em breve as regras 
de exploração do petróleo na camada pré-sal.

09. C 
Comentário: Inclusive, um modo fácil de entender isso é comparar com o orçamento doméstico. 
Qualquer dona de casa sabe que precisa equilibrar  as contas entre os gastos com a família 
(alimentação, vestuário, contas a pagar etc.) e os rendimentos. A regra é não gastar mais do que 
se ganha. Quando isso não acontece, contraímos dívidas.

10. E
Comentário: Estados Unidos e Rússia.
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