
Atualidades

01. Após realizar um exame onde acusou um alto índice de desenvolver câncer, a ex-primeira 
dama dos EUA se submeteu a uma cirurugia para retirada dos seios. A notícia  causou enorme 
discussão nos meios políticos e médicos nos EUA e fora dele.

02.  O panorama é desolador por onde quer que se olhe: 6,2 milhões de desempregados; 10 
milhões de residências  com todos os seus membros sem trabalho;  513 despejos por  dia;  11 
milhões  de  espanhóis  abaixo  da  linha  da  pobreza.  Esse  quadro  justifica  uma  corrida  aos 
psicanalistas  na  Espanha,  a  ponto  de  especialistas  sugerirem  a  troca  do  atendimento 
individualizado pelas terapias de grupo. 

03. Desde que a guerra civil começou na Síria, 140 mil sírios buscaram refúgio no Egito. Eles  
buscam o país pelo baixo custo de vida, pelo fato do país não exigir visto e pela permissão do 
acesso a escolas e hospitais públicos. 

04. O Brasil vive um paradoxo no setor portuário. Em terminais para a movimentação de minério 
de ferro, o país está na liderança do ranking mundial, ocupando o primeiro, o segundo e o quinto 
lugares. Entre os portos que movimentam conteineres , desce a ladeira para ocupar a 35 posição , 
na lanterna dos 40 portos e terminais listados em levantamento feito pela FIRJAN. 

05. Os dois terminais de minérios que são considerados os melhores do mundo são: Ponta da 
Madeira (MA) e Tubarão (ES), ambos administrados pela MMX, do empresário Eike Batista. 

Gabarito
01. E
Comentário: Quem se submeteu a uma mastectomia preventiva foi a atriz Angelina Jolie.  
 
02. C
Comentário: Esse é o quadro vivido na Espanha e uma das consequências  do aumento das idas 
aos serviços de psicanálise. 

03. C
Comentário: Esses são os números de refugiados sírios no Egito e as razões que os levam para 
a região. 

04. C
Comentário: Essa é uma das contradições da economia brasileira, justificada, em parte, pelo fato 
de  estarmos  muito  mais  atentos  a  exportação  de  commodities  do  que  a  exportação  de 
manufaturas.  

05. E
Comentário: Ambos os portos são administrados pela Vale. 


