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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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1 –Lula pode ir a semiaberto
Em abril de 2019, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) reduziu a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva de 12 anos para oito anos e 10 meses de prisão.
Os crimes previstos são: corrupção passiva e lavagem de
dinheiro.
A defesa do ex-presidente contesta o processo e cita
a existência de “parcialidade” e critica o “cerceamento
no acesso aos documentos da investigação”. Outra contestação da defesa se refere ao fato de haver uma sentença com base “apenas em depoimento de um delator”.
No mês de setembro, Lula cumprirá um sexto da pena
e poderá requisitar regime semiaberto. Contudo, será
preciso não haver mais condenações daqui pra frente.

#FicaDica
O caso de Lula é destaque na imprensa internacional. Em abril de 2018, Lula se entregou às autoridades.

FIQUE ATENTO!
Temas dessa natureza podem ser tratados
em questões de atualidades nos concursos.
2 - Desconfiança nas mídias, marcas e redes sociais
Pesquisa recente da consultoria inglesa Kantar revela o índice de desconfiança das pessoas em relação às
mídias, marcas e redes sociais. Foram ouvidas cerca de
5.000 pessoas do Brasil e de outros países como EUA,
Reino Unido, França e China.
Na pesquisa foi observado que 36% das pessoas
confiam na comunicação offline contra 28% que afirma
confiar na comunicação online. O levantamento também
mostra que 68% das pessoas defendem que o jornalismo com objetividade é um mecanismo importante para
a democracia.
O estudo ainda retrata que notícias que falam de
marcas trazem “sensação de publicidade” ao internauta. A Kantar é uma das consultorias mais importantes do
mundo e foi fundada em 1993.

#FicaDica
A pesquisa retrata sintomas dos tempos
atuais, marcados pela exigência do público
quanto ao que consome na mídia e redes
sociais.

FIQUE ATENTO!
Vale pontuar outro fato bastante atual na
dinâmica das redes sociais, o desafio de lidar com as fake news. É importante manter
atenção ao tema.
3 – China e a tecnologia 5G
A tecnologia 5G desembarcou oficialmente no mundo em 2018. De lá pra cá, a China tem demonstrado estar
na dianteira quanto ao monopólio e desenvolvimento
dessa tecnologia. Para se ter uma ideia, os chineses estão à frente de um projeto de fibra ótica unindo a Ásia
e Europa.
E em meio a essa dianteira, cresce a pressão dos Estados Unidos em relação à União Europeia para reduzir
o impacto do mercado chinês no velho mundo. Porém o
bloco europeu já anunciou que não pretende evitar a entrada da Huawei, a gigante chinesa de telecomunicações.
Os EUA justificam a pressão em relação à China, de
acordo com eles, pelo fato de haver “risco de invasão
cibernética” chinesa no Ocidente. Porém a Europa já deixou claro que pretende manter suas políticas de segurança da informação, sem ceder a pressões dos estadunidenses, mas em consonância às suas próprias regras.
Em linhas gerais, a UE não proibiu a entrada da Huawei, mas deixa claro que os Estados-membros estarão
em alerta quanto à segurança. As nações terão de partilhar dados sobre segurança cibernética em 5G e fazer
avaliações.

#FicaDica
Nações que dominam a tecnologia, consequentemente, exercem poderio em outros
setores no mundo. A China mostra que está
apta a tudo isso.

FIQUE ATENTO!
Nesse embate, verificamos aqui mais uma
vez um confronto entre China e EUA pelo
domínio tecnológico. Lembrando que os estadunidenses ainda têm poder nesse campo,
já que contam com as empresas mais poderosas do mundo: Google, Apple e Facebook.
4 – Campanha de lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhas
Ao menos 25 lideranças entre grupos de quilombolas,
indígenas e ribeirinhas se uniram em campanha de resistência para preservação de terras e dessas comunidades.
Em abril, os grupos lançaram vídeo no YouTube (#PovosDaFloresta) levantando a bandeira da campanha.
A campanha é conduzida pelo Instituto Socioambiental (ISA). A entidade atua há mais de 25 anos em defesa
dos direitos das comunidades tradicionais no Brasil.

CONHECIMENTOS GERAIS

TEMAS POLÍTICOS, ECONÔMICOS, SOCIAIS,
CULTURAIS E AMBIENTAIS EM EVIDÊNCIA
NO MUNDO E NO BRASIL NA ATUALIDADE.
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#FicaDica

#FicaDica

Povos e comunidades tradicionais ocupam
territórios onde são mantidos seus hábitos,
cultura e ancestralidade.

O conceito de diversidade social implica
em diferenças étnicas, religiosas, de costumes, bem como, diferenças culturais.

FIQUE ATENTO!

FIQUE ATENTO!

No Brasil, indígenas e quilombolas são grupos integrantes das comunidades tradicionais.
5 - Nasa impede primeira tripulação feminina
A Nasa, agência espacial norte-america, estava preste
a anunciar um feito: a primeira tripulação totalmente feminina em uma missão no espaço. Porém, por causa de
um macacão, a medida foi adiada.
Duas astronautas fariam a missão, Christina Koch e
Anne McClain, mas havia somente um traje adequado
ao tamanho das astronautas. Esse problema de logística,
então, adiou os planos de haver uma missão apenas com
mulheres.
Lembrando que a primeira mulher a participar de uma
missão no espaço foi Sally Ride, em 1983. Outro dado
curioso é que o recorde de uma pessoa a permanecer no
espaço pela Nasa é de uma mulher, Peggy Whitson.

#FicaDica

Medida suscitou debates em torno do pouco
espaço cedido às mulheres na ciência espacial, ainda profundamente dominado pelos
homens. Tudo isso diante das discussões
em todo mundo sobre a discriminação de
gênero.

FIQUE ATENTO!

Site da Nasa é um portal bastante completo
com boletins e notícias sobre missões espaciais, imagens e estudos. Vale verificar!

CONHECIMENTOS GERAIS

7 – Apple e seu cartão de crédito
A gigante da tecnologia Apple anuncia a chegada
de seu cartão de crédito no mercado mundial ainda em
2019. A novidade é uma parceria com o banco Goldman
Sachs.
Os funcionários da Apple serão os primeiros a testarem o cartão nos próximos meses, até a chegada do produto ao consumidor, que deve ocorrer até o final deste
ano. O cartão será acessado pela Apple Wallet, conforme
a imprensa especializada adiantou desde o ano passado.
A empresa também disponibilizará recursos de gerenciamento de gastos do usuário. No caso, uma das
frentes é alertar sobre o que está custando mais caro em
alguns setores. O cartão será emitido pelo Goldman Sachs e utilizará a bandeira Mastercard.

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
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O Pew Research Center (PRC), com sede nos
EUA (ou Centro de Pesquisa Pew) é um dos
institutos de pesquisas mais importantes do
mundo.

6 – Pesquisa sobre diversidade social
O Centro de Pesquisa Pew publicou uma pesquisa sobre a opinião das pessoas em relação à diversidade social em seus países. De forma geral, 45% pessoas, de 27
países, consideram essa diversidade como algo positivo.
No Brasil, o índice chega a 51%. Mas os índices são
superiores em outras nações: Indonésia, Coreia do Sul,
Reino Unido e EUA, com 76%, 68%, 62% e 61%, respectivamente.
Quanto às críticas relativas à diversidade social, o índice representa 23% no mundo e 13% no Brasil. As nações com indicativos mais altos, segundo Pew, são: Grécia (62%) e Itália (45%).

Essa parceria deve aumentar as receitas de
ambas as empresas. O projeto prevê investimentos de mais de 200 milhões de dólares.

Questões sobre tecnologia têm sido abordadas com frequência nas provas de concursos
públicos. Por isso, vale manter atenção ao
tema.
8 – Papa favorável à educação sexual
Em entrevista à imprensa, no dia 28 de janeiro, o papa
Francisco defendeu a educação sexual nas escolas, além
de mencionar que o sexo “não é um monstro, mas um
dom de Deus”. O papa ainda ressaltou que o ato sexual é
um “dom de Deus para amar”.
Francisco comentou a importância das escolas em
orientar os jovens, especialmente, quando o aluno não
tem acesso às informações dentro de casa. Para ele, a
falta de diálogo no ambiente familiar, quando se trata
desse tema, tem a ver com complicações familiares e falta de habilidade para conduzir essa temática, por parte
dos adultos.
Ele ainda defende que a educação sexual não pode
ter “cunho ideológico”, porém deve ser objetiva. Outro
tema polêmico mencionado por ele se refere ao celibato.

#FicaDica
O papa Francisco tem se mostrado bastante moderado em seu discurso e sofre críticas, por parte das alas mais conservadoras
da Igreja.

FIQUE ATENTO!
É sempre importante estar atento aos pronunciamentos do papa, que comanda a religião mais influente do mundo ocidental.
Esses temas podem cair nas provas.
9 - Inteligência artificial cada vez mais presente na
sociedade
Num mundo cada vez mais conectado e imerso nas
redes sociais, as inovações tecnológicas estabelecem
novas configurações nas relações sociais e de trabalho.
A inteligência artificial se constitui num mecanismo que
traz mudanças nas formas como as pessoas se relacionam e nas funções que exercem.
No campo profissional, por exemplo, a inteligência
artificial – por meio de máquinas ou robôs –, já realiza
de forma automatizada funções anteriormente exercidas
por pessoas. Hoje, por exemplo, softwares e máquinas
realizam relatórios e análises que eram feitas por profissionais preparados para essa função.
Outro exemplo é o uso de atendentes virtuais em
chats de relacionamento com clientes. A GOL Linhas Aéreas mantém uma atendente- robô em sua página para
esclarecer dúvidas mais freqüentes do usuários.
Uma das questões mais complexas quando se fala
nessa tecnologia, é a perda de profissões que passam a
ser exercidas por máquinas. Num futuro nem tão distante assim a tendência é essa. E de certa forma, as carreiras
profissionais vão se adaptando à tecnologia e passam
por transformações intensas para saber lidar com essas
mudanças.

#FicaDica
Em julho de 2018, uma equipe de cientistas
estrangeiros assinou um acordo em que se
comprometiam a não criar máquinas e robôs que possam ameaçar a vida e integridade da raça humana.

FIQUE ATENTO!
Inteligência artificial é um tema bem contemporâneo e está ligado à realidade das
pessoas, à medida que interfere nas atividades profissionais e formas de se relacionar.
Por isso, é um assunto bem relevante.
10 – Paris e Berlim (pró-Europa)
Emmanuel Macron, presidente da França, e Angela
Merkel, premiê alemã, assinaram um tratado de cooperação entre os países, pró-Europa, no dia 22 de janeiro. A
ideia é fortalecer as relações entre as nações em direção
a uma União Europeia mais forte e dinâmica, diante da
saída do Reino Unido do bloco europeu.
Uma das questões difundidas é a defesa do multilateralismo e soberania da Europa. Essa proposta dá espaço
para a diversidade cultural dos Estados-membros para
trazer solidez e sucesso ao bloco.
Ambos os governantes concordam que o acordo
contribui para a construção de uma Europa unida e fortalecida diante dos desafios do século 21.

#FicaDica
O multilateralismo defendido por franceses
e alemães prega o acordo entre dois ou
mais países diante de um tema comum, é
um ponto importante de cooperação nas
relações diplomáticas.

FIQUE ATENTO!
A maior parte das questões que traze esse
tema pode tratar de multilateralismo e objetivos dos blocos econômicos. Por isso, é
importante manter atenção aos fatos mais
impactantes relativos à União Europeia.
11 – Lemann perde posto de homem mais rico do
Brasil para Safra
O empresário Jorge Paulo Lemann não é mais o brasileiro mais rico, seu posto foi superado pelo banqueiro
Joseph Safra. Atualmente, Lemann tem fortuna avaliada
em US$ 23 bilhões. Já Safra acumula US$ 25,2 bilhões.
No ranking mundial, na lista da revista Forbes, Safra
ocupa a 31º lugar como o homem mais rico do planeta e
lidera como o banqueiro com maior fortuna do planeta.
Já Lemmann aparece no 37º lugar. As informações foram
divulgadas no portal “G1”, em 01/03/2019.
Lemann perdeu US$ 4 bilhões desde 2018 e ocupava
o posto de homem mais rico do Brasil havia seis anos. Em
2018, Safra, ao contrário, teve aumento de US$ 1, 6 bilhão em sua fortuna. E, nos últimos anos, seu patrimônio
aumentou em cerca de US$ 8 bilhões.

CONHECIMENTOS GERAIS

O papa não apoia o celibato como algo opcional, mas
afirma que em locais com escassez de sacerdotes, o caso
pode ser analisado. Todavia, ele enfatiza que se trata de
uma questão reservada para os teólogos estudarem melhor.
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#FicaDica
O ranking da revista Forbes é um dos instrumentos mais relevantes para o mundo
dos negócios. A revista foi fundada em
1917.

FIQUE ATENTO!
Questões sobre esses rankings podem apresentar texto de apoio, em que o domínio da
interpretação conta muito para chegar aos
resultados esperados.
12 –Sem visto para os EUA
A visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, em março, foi um dos momentos mais esperados do
Planalto, devido ao encontro do brasileiro com Donald
Trump, o presidente dos Estados Unidos, e figura admirada pelo clã Bolsonaro.
A visita do presidente do Brasil também trouxe à tona
uma medida polêmica, o governo quer autorizar a entrada de turistas dos Estados Unidos, sem necessidade de
visto. A ação valeria para Japão, Austrália e Canadá.
Porém nenhum dos países anunciou que pretendem
aderir à política de reciprocidade e, dessa forma, autorizar esse benefício para os brasileiros. Para o governo, a
medida busca fomentar o turismo no país.

#FicaDica
Críticas em relação à medida citam que a
autorizar a entrada sem levar em conta a
reciprocidade “coloca o Brasil em posição
desvantagem e fragiliza sua importância diplomática” além de “inferiorizar seu povo”.

FIQUE ATENTO!

CONHECIMENTOS GERAIS

A política de reciprocidade prevê que os países adotem ações compatíveis. Se uma nação
exige visto da outra, é aceitável que ambas
possam aderir às mesmas práticas.
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13 - Acordo para reconstrução da Síria
Desde 2011, a Síria enfrenta uma intensa guerra civil
que já deixou milhões de mortos e refugiados. O país
hoje vive um cenário de miséria em meio à devastação.
Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) citam
que o conflito custou mais de US$ 380 bilhões de dólares.
Em 2018, a sociedade mundial tem discutido a implantação de um plano para a reconstrução da Síria. Mas
a atrair investimentos externos tem sido desafiante para
a nação, tendo em vista as sanções impostas pelos Estados Unidos, por conta de denúncias de violações de direitos humanos sob a gestão de Bashar al-Assad, o presidente do país. Atualmente, Rússia, China e Irã investiram
na nação nos últimos e são os países aliados do governo.

Com as sanções, a Síria fica impedida de exportar e
até receber investimentos estadunidenses. Na opinião
de especialistas em relações internacionais, executar um
plano de reconstrução depende da exclusão das sanções e
participações de mais nações que possam investir no país.

#FicaDica
Em mais de sete anos de guerra civil, mais
de 5,6 milhões de pessoas foram forçadas
a deixar suas casas em busca de uma vida
melhor em outros países. Além disso, mais
de 500 mil pessoas vivem deslocadas dentro
país.

FIQUE ATENTO!
De acordo com a ONU, a maioria dos refugiados que vive nos países vizinhos se encontra
abaixo da linha da pobreza em situação de
miséria.
14- Entrada no país: EUA exigirão histórico das redes sociais
Os EUA endureceram cada vez mais a entrada de estrangeiros ao país. Em março, Donald Trump anunciou
que entre as regras previstas para o visto, as autoridades
vão pedir histórico nas redes sociais nos últimos cinco
anos.
A medida é criticada por setores da sociedade e imprensa dos EUA, por ser entendida como “invasiva” e
“agressiva”. Mais de 15 milhões de pessoas serão afetadas.
A ação deve valer a partir de maio deste ano. Para o
governo, a regra tende a “facilitar a prevenção de atentados terroristas”.

#FicaDica
Desde o início da gestão Trump, os EUA
têm deixado claro que não facilitará a concessão de vistos, prejudicando milhões de
pessoas que sonham com a chance de pisarem em solo estadunidense.

FIQUE ATENTO!
A questão migratória é um dos temas mais importantes da sociedade global, além de ser um
desafio para as nações mais ricas. Vale ficar de
olho nesse assunto.
15 - Health Catalyst
As novas tecnologias têm moldado diversos setores
e atividades na sociedade e relações humanas. No mercado de clínicas e hospitais, uma das tendências é o uso
do Health Catalyst, software capaz de agregar todas as
informações do paciente em um só lugar.

