
ATUALIDADES
JH067-N9



Todos os direitos autorais desta obra são protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/12/1998.
Proibida a reprodução, total ou parcialmente, sem autorização prévia expressa por escrito da editora e do autor. Se você 

conhece algum caso de “pirataria” de nossos materiais, denuncie pelo sac@novaconcursos.com.br

www.novaconcursos.com.br

sac@novaconcursos.com.br

OBRA

Atualidades

AUTOR
Profº Heitor Ferreira

PRODUÇÃO EDITORIAL/REVISÃO
Mari de Barros

DIAGRAMAÇÃO
Thais Regis

CAPA
Joel Ferreira dos Santos



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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INTRODUÇÃO

O estudo de Efemérides é muito importante para as Atualidades do ano de 2019, afinal, 
algumas bancas elaboradoras optam por colocá-lo como conteúdo de Atualidades, caso 
exista alguma data comemorativa de relevância no referido ano. Portanto, para construir 
um paralelo entre eventos passados que completam aniversários e eventos atuais, vamos 
apresentar as principais comemorações que podem aparecer na sua prova. Assim, evita-
mos possíveis surpresas propostas pela banca avaliadora.

TOP 10 DE EFEMÉRIDES
 
500 Anos da Circum-Navegação 

Circum-navegação é uma viagem marítima em torno de um lugar, que pode ser uma 
ilha, um continente ou toda a Terra. Deste modo, Fernão de Magalhães organizou, com o 
financiamento dos reis da Espanha, a primeira circum-navegação da história do mundo, 
que acabou por ser concluída pelo comandante Juan Sebastián Elcano, já que Fernão de 
Magalhães morreu no decorrer da viagem.

Há quase quinhentos anos, no dia 20 de setembro de 1519, uma frota de 5 navios 
zarpava de Sanlúcar de Barrameda, o grande porto marítimo andaluz, no sul da Espanha, 
para efetuar a primeira viagem de circum-navegação terrestre. Deste modo, Magalhães, 
nascido em Portugal, se naturalizou espanhol e estava ao serviço da Coroa espanhola 
quando iniciou seu périplo para chegar nas Ilhas das Especiarias (Molucas), navegando 
pelo Oeste e evitando a rota do Cabo cursada pelos portugueses. 

Com isso, atravessando tempestades, calmarias e motins de marinheiros e oficiais 
compreensivelmente revoltados com as incertezas da rota, Magalhães cruzou o estreito 
que ganhou seu nome, entrou no Pacífico e chegou às Filipinas. Ali, em 1521, foi morto 
em um combate pelo chefe Lapu-lapu, que se tornou herói nacional filipino após da inde-
pendência do país (1898), até então colônia espanhola. 

A partir disso, Elcano, capitão espanhol, levou um dos navios da frota de Magalhães 
de volta a Sanlúcar de Barrameda, completando a primeira volta ao mundo. Malgrado o 
avanço da ciência da época, ainda predominava a geografia de Ptolomeu, que postulava 
a existência de um só oceano circundado de terras. 

Sendo assim, Magalhães e Elcano batizaram o Oceano Pacífico e enterraram de vez 
a geografia formulada na Grécia antiga. Portugal e Espanha disputavam a primazia da 
celebração do quinto centenário da célebre e tormentosa viagem que mudou a história 
mundial. Todavia, o fato mais impressionante do quinto centenário da prova definitiva da 
esfericidade do planeta é o retorno das ideias afirmando que a terra é plana. 

Sempre houve gente que desconsiderou a viagem de Magalhães-Elcano, o heliocentris-
mo, os milhares de percursos transoceânicos de navios e aviões, a órbita dos satélites, a 
viagem do homem à Lua, os traçados dos GPSs, para aderir ao terraplanismo. Entretanto, 
agora o movimento se avolumou e aparece como um componente importante das teorias 
conspiracionistas que pululam na mídia social. 

TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS EFEMÉRIDES 2019
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500 Anos da Morte de Leonardo da Vinci

Em 2019 o mundo celebra os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci (1452-1519). 
O artista e inventor italiano é considerado um dos expoentes máximos do Renascimento 
europeu. 

Para muitos, ele também seria o maior gênio de todos os tempos. Leonardo Da Vinci 
morreu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos. Viveu seus últimos dias na França, sob a 
proteção do rei Francisco I, o último mecenas do artista. 

Sendo assim, o rei francês proporcionou uma casa e um generoso salário para que 
Leonardo exercesse as funções de pintor, engenheiro e arquiteto real. Da Vinci era mul-
tidisciplinar e possuía conhecimentos em diversas áreas, deixando inúmeros estudos e 
invenções. Para ele, a ciência e a arte eram coisas que não se separavam. 

Entre as funções exercidas por ele, estão: a de pintor, escultor, cientista, engenheiro, 
anatomista, matemático, escritor e arquiteto. Ele era um exímio observador da natureza, 
sendo a grande ferramenta da sua criatividade. Cerca de 500 anos após sua morte, Da 
Vinci continua a fascinar o mundo. Foi ele quem abriu caminhos para diversos estudos e 
algumas de suas invenções tiveram de esperar séculos para que a tecnologia evoluísse e 
permitisse a sua construção. 

150 Anos do Nascimento de Mahatma Gandhi 

Maohandas Karamchand Gandhi ou, como ficou conhecido, Mahatma Gandhi, foi um 
ativista da não-violência. Formado em Direito, foi político e líder do movimento de  I n -
dependência da Índia, que era governada pelos ingleses. Nasceu em uma cidade do lito-
ral ocidental, chamada Porbandar, no dia 2 de outubro de 1869. Seu pai era funcionário 
público, cargo herdado pela família por gerações. Ainda criança, casou-se com Kasturba, 
com quem teve 4 filhos homens.

Prestes a completar 19 anos, em 4 de setembro de 1888, Gandhi parte para a Ingla-
terra, com o objetivo de estudar Direito. Em 1891, recém-formado, retorna à Índia. Sem 
muitas opções de trabalho na Índia, em abril de 1893, Gandhi parte para a África do Sul, 
para trabalhar como advogado em uma firma comercial indiana, que desenvolvia ativida-
des naquele país. Foi na África do Sul que ele começou a lutar pelos direitos dos hindus e 
a atuar como pacifista. 

Retornando à Índia em 19 de janeiro de 1915, aos 45 anos, foi recebido como um 
herói ao desembarcar em Bombaim, por suas lutas em favor dos indianos na África do 
Sul. Ficava cada vez mais conhecido por suas lutas pelos direitos do povo, sobretudo dos 
camponeses e operários mais pobres. 

Em 1922, enfrentou pela primeira vez o governo britânico, ao organizar uma greve 
geral. Sua estratégia era a não colaboração com o governo britânico, sem violência e de 
forma pacífica. Em março desse mesmo ano foi preso e acusado de rebelião contra o go-
verno, sendo condenado a 6 anos de prisão. Após 2 anos, em 1924, Gandhi foi solto, pois 
sofria de apendicite aguda e precisava passar por uma cirurgia. 

Aos 60 anos, em 1929, Gandhi retoma sua luta pela libertação da Índia. Nesse ano, 
percorreu toda a Índia. Em 1931, foi à Londres para pedir aos ingleses que concedessem 
a independência à Índia. Foi sua última visita à Inglaterra. Em 1932, novamente na Índia, 
voltou a ser preso, ao passo que, nessa época, mais de 32 mil pessoas foram condenadas 
por crimes políticos. Gandhi só foi solto em maio de 1933, isso porque temiam por sua 
vida, já que ele insistia em fazer jejum por longos períodos.
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Em 8 agosto de 1942, o Congresso Indiano aprovou a resolução “Saiam da Índia”, 
dirigido somente ao governo britânico, pois as forças armadas britânicas poderiam per-
manecer. No dia seguinte, Gandhi voltou a ser preso, assim como outros membros do 
Congresso. A situação então saiu de controle e a violência passou a imperar. Sua esposa, 
Kasturba (chamada por ele de Ba = Mãe) ficou junto a Gandhi na prisão. Em 22 de janeiro 
de 1944, Kasturba morreu por complicações cardíacas e bronquite. Foi uma grande perda 
para Gandhi. Em 6 de maio, Gandhi foi libertado, graças às pressões públicas e às adver-
tências dos médicos (estava com ancilostomose, malária e disenteria amebiana). Essa foi 
a última passagem de Gandhi pela prisão. 

Portanto, em 1947, era grande a hostilidade entre os hindus e os muçulmanos. Uma Guer-
ra Civil se estabeleceu e a violência vinha de ambas as partes. Enquanto isso Gandhi pregava 
a não-violência em suas incansáveis peregrinações. Para ele, a Índia deveria ser unificada.

Com isso, em 15 de agosto de 1947, foi oficialmente proclamada a independência no 
território indiano, já estabelecendo a divisão entre Índia (hindus) e Paquistão (muçulma-
nos). Nesse dia, Gandhi estava em Calcutá, pois continuava viajando e pregando a paz. 
Embora, a princípio, hindus e muçulmanos tenham festejado a independência de braços 
dados, a paz não durou muito. Isso porque iniciou-se a maior migração cruzada da his-
tória. Aproximadamente 12 milhões de pessoas fugiam: os Muçulmanos que estavam na 
Índia fugiam para o Paquistão e os hindus que estavam no Paquistão fugiam para a Índia. 
Em um ano e meio morreram 500 mil pessoas.

No ano de 1948, Gandhi retornou a Délhi. Assustou-se com as atrocidades cometidas, 
pois grupos de hindus expulsavam de forma violenta os muçulmanos que ainda restavam. 
Em cada surto de violência, Gandhi realizava outro jejum, em favor da união entre as co-
munidades. Interrompia o jejum quando o surto de violência passava. Os hindus temiam 
causar a morte de Gandhi, e os muçulmanos temiam as represálias, caso Gandhi morres-
se durante um desses jejuns.

Desta forma, no dia 30 de janeiro de 1948, após o término de um jejum que havia du-
rado 5 dias, Gandhi foi assassinado com três tiros pelo hindu Nathuram Vinayak Godse, no 
jardim de sua casa, onde estava sendo realizada uma grande reunião de orações. Godse 
matou Gandhi porque era contra a tolerância religiosa pregada por ele, o que teria causa-
do a criação do Paquistão, o qual era contra. O cortejo fúnebre, realizado no dia seguinte, 
durou 5 horas, em uma procissão acompanhada por milhões até o rio Yamuna, onde seu 
corpo foi colocado em uma jangada e incinerado, conforme a tradição hindu.

100 Anos da Organização Internacional do Trabalho  

O processo de fundação da OIT – Organização Internacional do Trabalho, está relacio-
nado diretamente com o término da Primeira Guerra Mundial. Deste modo, sendo fundada 
em 1919 como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, ela 
tem como objetivo promover a justiça social. 

Ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, em 1969, a OIT é a única agência das Nações Uni-
das que tem estrutura tripartite, na qual representantes de governos, de organizações de 
empregadores e de trabalhadores de 183 Estados-membros participam em situação de 
igualdade das diversas instâncias da Organização. 

Sendo assim, a OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas internacio-
nais do trabalho (Convenções e Recomendações). As Convenções, uma vez ratificadas 
por decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. O 
Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional 
do Trabalho desde sua primeira reunião. 
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Com isso, desde a sua criação, os membros tripartites da OIT adotaram 189 Conven-
ções Internacionais de Trabalho e 205 Recomendações sobre diversos temas (emprego, 
proteção social, recursos humanos, saúde e segurança no trabalho, trabalho marítimo, 
dentre outros).  

Desta forma, na primeira Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 1919, 
a OIT adotou seis convenções. A primeira delas respondia a uma das principais reivin-
dicações do movimento sindical e operário do final do século XIX e começo do século 
XX: a limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias e 48 horas semanais. As outras 
convenções adotadas nessa ocasião referem-se à proteção à maternidade, à luta contra 
o desemprego, à definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria e à 
proibição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos. 

Já em 1920, a sede da OIT foi estabelecida em Genebra, na Suíça, com Albert Tho-
mas como seu primeiro Diretor-Geral. Em 1926, a Conferência Internacional do Trabalho 
introduziu uma inovação importante para supervisionar a aplicação das normas: uma 
Comissão de Peritos, composta por juristas independentes, encarregada de examinar os 
relatórios enviados pelos governos sobre a aplicação de Convenções ratificadas por seus 
países (as “memórias”). A cada ano, esta Comissão apresenta seu próprio relatório à Con-
ferência. Desde então, seu mandato foi ampliado para incluir memórias sobre Convenções 
e Recomendações não ratificadas.

100 Anos do Nascimento de Eva Perón

A década de 40 foi marcada como a década da Segunda Guerra Mundial e do início da 
ordem bipolar, mas também assistiu aos processos políticos singulares de mobilização po-
pular na América Latina. Em diversos países, projetos populistas foram eleitos com ampla 
base social de apoio e deixaram um legado ainda não superado.

Com isso, a Argentina, por exemplo, viveu o surgimento do Peronismo. O país enfren-
tava os primeiros anos de um golpe militar iniciado em 1943, e o movimento peronista, 
composto por diversas classes sociais, culminou na eleição de Juan Domingo Perón em 
1946. O governo caracterizou-se pelo fortalecimento do movimento operário e pela am-
pliação dos direitos sociais.

Deste modo, uma das principais personagens dessa história é Eva Duarte de Perón 
(1919-1952), mais conhecida como Evita Perón. Atriz e esposa de Perón durante o primei-
ro mandato (1946 a 1952), ela teve sua trajetória marcada por sua forte atuação política. 
Até hoje reverenciada pelo povo argentino, Evita é lembrada pela defesa dos direitos da 
classe trabalhadora, das mulheres, das crianças e dos mais humildes, os “descamisados”. 
A história de Evita começa na pequena cidade de Los Toldos, na província de Buenos Ai-
res, capital argentina. Caçula de cinco filhas da costureira Juana Ibarguren, ela viveu uma 
infância de privações. 

Na década de 1930, aos 15 anos, mudou-se para Buenos Aires com o sonho de se tor-
nar atriz. Em meio a participações nas rádios locais, tornou-se conhecida e ganhou protago-
nismo como locutora de radionovelas. Em 1944, conheceu seu futuro esposo, Juan Perón.

Já em outubro de 1945, Perón, então vice-presidente do país, é afastado de seus 
cargos por um golpe civil e militar e, em seguida, preso. Evita foi responsável por diri-
gir uma ampla campanha de agitação social que, em 17 de outubro, reuniu milhões de 
trabalhadores no centro da capital para exigir a liberdade de Perón, em uma das maiores 
manifestações populares da história do país. Desde então, o 17 de outubro marca o Dia 
da Lealdade Peronista. Finalmente, em fevereiro de 1946, Juan Domingo Perón é eleito 
para a Presidência com 56% dos votos. 
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