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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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TEMAS RELEVANTES E ATUAIS SOBRE 
POLÍTICA, ECONOMIA, SOCIEDADE, 
CULTURA, GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E ECOLOGIA, SUAS INTER-
RELAÇÕES E VINCULAÇÕES HISTÓRICAS. 

COMPREENSÃO DE PROBLEMAS QUE 
AFETAM A VIDA DA COMUNIDADE, DO 

MUNICÍPIO, DO ESTADO E DO PAÍS.

PANORAMA GERAL 

Ao pensarmos em atualidades, devemos sempre bus-
car uma contextualização do assunto abordado, uma vez 
que as bases históricas que levaram o homem aos re-
feridos eventos são vitais para compreender os estudos 
sobre as atualidades do Brasil e no Mundo Deste modo, é 
preciso analisar as relações sociais, políticas, econômicas 
e culturais. Entretanto, é necessário lembrar que muitos 
conteúdos passaram por idas e vindas, logo, é importan-
tíssimo você averiguar os acontecimentos e suas permu-
tações.

Para prestar qualquer tipo de concurso que tenha em 
seu edital o tema atualidades, é necessário estar bem in-
formado, afinal, as bancas examinadoras estão trazendo 
temas cada vez mais atuais. Assim, busque atualização 
sobre os temas, pois pode ocorrer uma tramitação bem 
próxima a sua prova e as bancas gostam de cobrar ex-
ceções.

FACILITANDO O ESTUDO 

Quando for começar seus estudos sobre atualidades, 
é preciso ter um pouco mais de atenção. Existem mui-
tas variações entre os conteúdos referentes ao Brasil e o 
Mundo e é muito comum os eventos dialogarem entre si. 

Quando for iniciar seus estudos, organize de forma 
cronológica cada um dos eventos. Isso vai facilitar sua 
compreensão em de todos os eventos abordados. Entre-
tanto, além dessa periodização, alguns outros aspectos 
podem facilitar seus estudos. Desta forma, muita atenção 
aos tópicos a seguir: 

• Evitar análises em cima de suas próprias ideologias;
• Realizar atualizações é vital para fixar atualidades;
• Buscar um panorama pré e pós-evento; 
• Fazer relações entre eventos; 
• Construir esquematizações.

FIQUE ATENTO!
Em conteúdos recorrentes nas mídias nacio-
nais em 2019, muitos foram os eventos ga-
nharam repercussão, porém, alguns temas 
ganham mais ênfase. Abordaremos os mais 
intensos em esfera nacional. 

QUESTÕES POLÍTICAS

JAIR BOLSONARO FOI EMPOSSADO NOSSO NOVO 
PRESIDENTE 

O mês de janeiro de 2019, teve seu início com a posse 
do novo Presidente da república, Jair Bolsonaro. Bolso-
naro, foi o 38° presidente do Brasil e executará o man-
dando entre 2019 e 2022. Vale lembrar que o Presidente 
foi eleito com a maior diferença percentual de votos des-
de 2010. 

Bolsonaro chegou à Presidência conquistando 55,13% 
dos votos válidos, contra 44,87% de Fernando Haddad 
(PT). A última vez em que essa diferença foi maior acon-
teceu em 2010, quando Dilma Rousseff (PT) superou José 
Serra (PSDB), conquistando 56,05%.

O presidente discursou por cerca de 10 minutos em 
sua posse e ressaltou pontos mais radicais da retórica 
que o elegeu presidente, como o porte de armas, o com-
bate ao “socialismo” e “ideologias que destroem nossas 
famílias” e prometeu acabar com o “viés ideológico” das 
relações internacionais do Brasil. Ademais, o Presidente 
afirmou que sua missão é livrar o país da corrupção e da 
submissão ideológica.

Entre os diversos fatores inéditos, destacam-se as no-
vas regras sobre financiamento de campanha e o uso de 
meios digitais e redes sociais, principalmente, em relação 
à disseminação e controle de fake news. 

Se em primeira análise esse contexto pode passar a 
mensagem de que o papel da comunicação na campa-
nha foi diminuído, principalmente pela redução nas ver-
bas e tempo de TV, para muitos analistas o marketing 
político sai fortalecido do processo ao utilizar poucos 
ativos tradicionais da comunicação, justamente por ter 
ajudado a construir a candidatura de Bolsonaro. 

Assim, impossibilitado de ir às ruas após um 
ataque ocorrido em 6 de setembro, Jair Bol-
sonaro fez entradas ao vivo pelo YouTube e 
outras mídias sociais. Essas estratégias polí-
ticas realizadas pelo PSL e Bolsonaro fizeram 
com que o marketing ganhasse projeção e 
apoio da população. Fato esse que fez dele 
o 38° Presidente do Brasil. 

#FicaDica

EXERCÍCIO COMENTADO

1. (NOVA CONCURSOS – 2019) A eleição de Jair Bolso-
naro entrou para a História política do Brasil, pois rece-
beu um dos menores percentuais de votos das últimas 
eleições do Brasil. O que mostra que ele não tem uma 
boa popularidade. 
A partir das ideias expressas no fragmento textual acima, 
a respeito da eleição do Jair Bolsonaro, julgue o item.

(   ) CERTO                (   ) ERRADO
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Resposta: Errado. O item está incorreto, pois Bolso-
naro chegou à Presidência conquistando 55,13% dos 
votos válidos, contra 44,87% de Fernando Haddad 
(PT). A última vez em que essa diferença foi maior 
aconteceu em 2010, quando Dilma Rousseff (PT) su-
perou José Serra (PSDB), conquistando 56,05%. Des-
ta forma, ele conseguiu uma porcentagem maior que 
outras eleições anteriores dos últimos anos. 

JUAN GUAIDÓ COMO PRESIDENTE INTERINO NA 
VENEZUELA 

Maduro havia se reelegido em maio do ano passado 
presidente do país, em uma votação com denúncias de 
fraudes a favor do governo, boicotado pela oposição e 
não reconhecida pelos EUA, União Europeia e Brasil. En-
tão Guaidó assumiu o posto até a organização de novas 
eleições. 

Ainda em janeiro, Juan Guaidó chegou a ser preso 
pela polícia política do país mas foi rapidamente sol-
to. Além dele, jornalistas também foram detidos perto da 
sede presidencial. Dois deles, que são venezuelanos, fo-
ram liberados após 10 horas. Os profissionais cobriam a 
vigília em defesa do presidente Nicolás Maduro, convo-
cada pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e 
que não teve muita adesão. 

Maduro cedeu entrevistas afirmando estar disposto a 
conversar com Guaidó sobre o impasse no que diz res-
peito à Presidência do país e criticou o que chamou de 
interferência estrangeira sobre o cargo de maior impor-
tância do país. Mas a ideia de novas eleições é totalmen-
te rechaçada por Maduro.

FIQUE ATENTO!
Janeiro foi marcado por inúmeros conflitos 
na Venezuela. O deputado Juan Guaidó, 
presidente da Assembleia Nacional da Ve-
nezuela, se declarou presidente interino do 
país, um dia após o então presidente Ni-
colás Maduro tomar posse para iniciar o 
novo mandato.  

A RENÚNCIA POLÍTICA DO DEPUTADO FEDERAL 
JEAN WYLLYS

Logo no início de 2019, o Deputado Federal Jean 
Wyllys, do PSOL-RJ, que foi reeleito pela terceira vez 
consecutiva com 24.295 votos, comunicou que decidiu 
abrir mão do seu mandato e viver fora do Brasil, por estar 
recebendo ameaças de morte. A decisão foi anunciada 
em carta ao PSOL. Ele citou no comunicado o assassinato 
da vereadora Marielle Franco e relatou o aumento nas 
ameaças que recebe.

Sendo assim, entre as provas já enviadas pelo de-
putado à Comissão Interamericana estão avisos de “sua 
hora vai chegar. Falta pouco “viadinho”. Sai fora do Brasil 
enquanto dá tempo. Lixo escroto”. Portanto, o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública lamentou a decisão do 

deputado federal e afirmou que a Polícia Federal abriu 
inquéritos ao longo de 2017 e 2018 para apurar as ofen-
sas e ameaças contra o parlamentar. 

MINISTRO BEBIANO FOI DEMITIDO

No dia 18 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) demitiu o ministro da Secretaria-geral da Presidên-
cia, Gustavo Bebiano. O cargo foi assumido pelo secretá-
rio-executivo da pasta, general Floriano Peixoto.

A demissão ocorreu depois que reportagens da Fo-
lha de São Paulo apresentaram que Bebiano, quando era 
presidente do PSL, durante a campanha eleitoral teria 
autorizado o repasse de verbas do fundo partidário para 
uma candidata “laranja”, em Pernambuco, com o suposto 
apoio de Luciano Bivar, atual presidente da sigla.

VENEZUELA VOLTA À CENA 

A crise na Venezuela teve novos episódios no mês de 
maio. Ainda no final de abril, Juan Guaidó afirmou ter 
apoio de militares e pediu para que a população fosse às 
ruas contra o governo de Nicolás Maduro. Parte da po-
pulação atendeu o pedido, mas foi contida pela Guarda 
Nacional da Venezuela, que inclusive atropelou manifes-
tantes.

O clima na Venezuela ficou mais tenso ao ponto de 
serem veiculadas notícias sobre uma suposta interven-
ção dos Estados Unidos, com o apoio do Brasil e outros 
países. O Governo de Maduro, que conta com o apoio 
da Rússia, acusa os EUA de tentar roubar as reservas de 
petróleo. No meio dessa disputa, a crise humanitária na 
Venezuela se acentua.

No final de maio, representantes de Maduro e Guaidó 
se encontram na Noruega para dialogarem sobre uma 
possível saída para a situação. O primeiro encontro ter-
minou com nenhum acordo.  

Após o anúncio do governo da Venezuela, a 
prefeitura de Pacaraima, no estado de Rorai-
ma, confirmou, na tarde de sexta-feira, dia 
11 de maio, a reabertura da fronteira com 
o país vizinho, que começou a vigorar por 
volta do meio-dia. O tráfego de carros era 
intenso na BR 174, rodovia federal que dá 
acesso à Venezuela. Deste modo, a preocu-
pação agora é com o aumento de fluxo de 
venezuelanos.

#FicaDica
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EXERCÍCIOS COMENTADOS

1. (BRASIL ESCOLA) Sobre a chegada e o recebimento 
dos imigrantes venezuelanos por parte do Brasil, assinale 
a alternativa incorreta:

a) O Brasil não tem capacidade de absorver o número 
de imigrantes que aqui se estabeleceram, visto que já 
foi ultrapassada a marca de 4% de imigrantes em solo 
brasileiro.

b) O estado de Roraima é a porta de entrada dos imi-
grantes no Brasil e é, por isso, o estado mais afetado 
pelo intenso fluxo de venezuelanos que lá se instala-
ram.

c) Muitos conflitos e ataques aos venezuelanos já foram 
registrados no Brasil, configurando xenofobia (aversão 
ou discriminação à pessoa estrangeira).

d) Faltam, por parte do governo brasileiro, políticas in-
tegradoras que acolham os imigrantes e os insiram à 
sociedade.

Resposta: Letra A. O Brasil possui capacidade para 
absorver o número de imigrantes venezuelanos, visto 
que representam apenas 1% da população do Bra-
sil, número abaixo da média mundial de 3%. Porém, 
o estado de Roraima não possui essa capacidade de 
absorção, fato que tem gerado sobrecarga em seus 
serviços públicos.

2. (BRASIL ESCOLA) Assinale a opção que apresenta o 
estado brasileiro mais afetado pela imigração venezue-
lana:

a) Acre
b) Roraima
c) Rondônia
d) Amazonas

Resposta: Letra B. Roraima é o estado brasileiro fron-
teiriço mais afetado pela imigração venezuelana, visto 
que é o local de entrada dos imigrantes em território 
brasileiro.

BOLSONARO PUBLICA CONTEÚDO SEXUAL EM 
REDE SOCIAL 

O presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo com 
conteúdo sexual e escatológico em sua conta no Twitter, 
em 5 de março, ligando a publicação ao que conside-
rou como retrato do Carnaval brasileiro com a seguinte 
opinião “É isto que tem virado muitos blocos de rua no 
carnaval brasileiro”. 

A publicação e a relação que o presidente fez de 
um ato isolado com o Carnaval foram fatos que gera-
ram diferentes reações nas redes sociais. Grande parte 
da população pediu o impeachment de Bolsonaro pela 
exposição do conteúdo em uma rede oficial, enquanto 
apoiadores defenderam a postura do presidente. 

RENÚNCIA DA PRIMEIRA-MINISTRA DO REINO 
UNIDO

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, 
anunciou que renunciará no dia 7 de junho. A decisão 
foi tomada por não conseguir conduzir o Reino Unido 
para fora da União Europeia, três anos após do referendo 
sobre o Brexit. Antes de May, seu antecessor, David Ca-
meron, renunciou por não concordar com a saída.

A maioria dos britânicos votou pela saída do Reino 
Unido da União Europeia, em um referendo marcado por 
manipulação de dados na internet. No entanto, empresas 
temem que a saída abalaria a economia do país, que hoje 
é a quinta maior do mundo. O Parlamento britânico tam-
bém é contra a saída. O Partido Conservador, que apoiou 
o Brexit, terá que definir um substituto para May e en-
contrar uma solução para a situação. Até a antecipação 
das eleições é cogitada. 

A primeira-ministra da Grã-Bretanha, Theresa May, é 
considerada por muitos uma nova “Dama de Ferro”, que 
terá pela frente o desafio conduzir a saída do Reino Uni-
do da União Europeia, e unir um partido e um país pro-
fundamente divididos pelo Brexit. A tarefa é gigantesca, 
mas Theresa May, segunda mulher a assumir o poder 
após Margaret Thatcher, acabou por se destacar como a 
única capaz de gerar consenso, provocando tranquilida-
de graças à sua competência e seriedade. 

Entretanto, apesar de ser eurocética por convicção, de-
cidiu manter-se fiel ao primeiro-ministro David Cameron, 
que renunciou, e defender a permanência do país na União 
Europeia (UE). Mas, se ela se limitou a advogar pela causa 
o mínimo necessário, continuou, por outro lado, a insistir 
sobre a necessidade de reduzir a imigração, um tema caro 
aos que defendem a saída do país do bloco dos 28, tornan-
do-se alguém bem vista para ambos os grupos.

Portanto, na manhã do 07 de junho de 2019, deixou 
a liderança do Partido Conservador, Theresa May dei-
xou seu cargo de líder do partido, por conta das com-
plicações referentes ao Brexit. Entretanto, ela permane-
ce, como primeira-ministra do Reino Unido até que seu 
sucessor seja eleito, o que deve acontecer na segunda 
quinzena de julho. 

Deste modo, membros de seu se inscreveram para 
concorrer à liderança e, consequentemente, ao cargo de 
premiê, já que o Partido Conservador ocupa a maioria na 
Câmara dos Comuns. 

Deste modo, o ex-chanceler britânico Boris Johnson 
e o atual, Jeremy Hunt, serão os dois candidatos entre os 
quais os membros do Partido Conservador britânico elege-
rão o sucessor da primeira-ministra Theresa May, anunciou 
o partido na quinta-feira dia 20 de junho de 2019.

Johnson, grande favorito na corrida pela li-
derança do partido e pelo posto de chefe de 
governo, obteve 160 votos dos 313 deputa-
dos que deveriam decidir os dois finalistas. 
Hunt conquistou 77 apoios e o ministro do 
Meio Ambiente, Michael Gove, foi eliminado 
com 75 votos.

#FicaDica
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A INSTABILIDADE NO MEC, DEMISSÕES E POLÊ-
MICAS 

Os primeiros meses do Ministério da Educação (MEC) 
sob comando do ministro Ricardo Vélez Rodríguez estão 
sendo marcados por demissões em sua equipe, instabili-
dade, além de idas e vindas em tomadas de decisões. En-
tre as baixas do mês de março estiveram o presidente do 
Inep, Marcus Vinícius Rodrigues; Tania Leme de Almeida, 
secretária de Educação Básica; Luiz Antônio Tozi, secretá-
rio-executivo; Lolene Lima, secretária-executiva escolhi-
da para o lugar de Tozi; Ricardo Roquetti, assessor. 

O Inep suspendeu a avaliação da alfabetização para 
este ano, transferindo a análise para 2021. A decisão pe-
gou de surpresa a secretária de Educação Básica, Tania 
Leme de Almeida, que pediu demissão após alegar que 
não foi consultada sobre a medida. No dia seguinte, Vé-
lez revogou a portaria e manteve a avaliação para 2019, 
além de alegar desconhecimento prévio da suspensão, 
fato que resultou na demissão do presidente do Inep, 
Marcus Vinícius Rodrigues. 

Ainda no Inep, uma comissão inédita foi nomeada 
para analisar questões do Banco Nacional de Itens do 
Enem. A medida foi vista por educadores como censura. 
No entanto, como o presidente do Inep foi demitido, não 
se sabe se a comissão vai, de fato, funcionar.

NOVA “GUERRA FRIA”

A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que 
também está sendo chamada de Nova Guerra Fria, ga-
nhou novos capítulos em maio. Donald Trump aprovou 
medidas para dificultar negócios entre a gigante chinesa 
de tecnologia Huawei e empresas americanas. Os dois 
países travam uma “guerra” pelo controle de dados. A 
Huawei lidera a adoção da tecnologia 5G no mundo e 
promete revolucionar as conexões de internet. É também 
uma das maiores fabricantes de smartphones do planeta. 
No entanto, ela depende de componentes de tecnologia 
americana.

A Guerra Fria foi uma disputa pela superioridade 
mundial entre Estados Unidos e União Soviética após 
a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). É chamada de 
Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, di-
plomática e ideológica travada pela conquista de zonas 
de influência.  

A disputa dividiu o mundo em blocos de influência 
das duas superpotências e provocou uma corrida arma-
mentista que se estendeu por 40 anos. Com sistemas 
econômicos e políticos diferentes, EUA e URSS colocaram 
o mundo sob a ameaça de uma guerra nuclear, criando 
armas com potência suficiente para explodir o planeta 
inteiro. Os EUA assumiram a liderança do chamado mun-
do capitalista livre e a URSS, do mundo comunista. 

FIQUE ATENTO!
Contudo, não caia em pegadinhas! Mes-
mo com essa formatação bipolar, o mundo 
econômico mundial reside em uma esfera 
Unimultipolar, no qual temos vários polos 
econômicos, embora os EUA tenha o pre-
domínio militar frente aos demais país mun-
diais.  

CRISE NO GOVERNO BOLSONARO

Além das manifestações, o Governo também enfren-
ta pressão pela aprovação da Reforma da Previdência, 
queda do PIB - Produto Interno Bruto e investigação de 
corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho 
do presidente.

O MP – Ministério Público, apontou indícios de um 
esquema no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele 
era deputado estadual, para desviar recursos públicos. A 
suspeita é de que Flávio desviava dinheiro por meio de 
transações imobiliárias. Sendo assim, a investigação já 
alcança 3 imóveis. O ex-assessor de Flávio, Fabrício Quei-
roz, também está sendo investigado. 

Ademais, o PIB do país caiu 0,2% de janeiro a mar-
ço em relação ao último trimestre de 2018. Foi o primeiro 
resultado negativo desde o final de 2016. Os números 
contrariam a expectativa que se deu com a eleição de 
Jair Bolsonaro. Com isso, a projeção do PIB para 2019 
segue caindo e, atualmente, está em 1,23%. O Governo 
não consegue encontrar soluções para criar empregos e 
fazer a economia crescer. Além disso, a Reforma Traba-
lhista promovida no Governo Temer também não gerou 
empregos.

G-20 no Japão

Entre os dias 28 e 29 de junho, as 19 principais econo-
mias do mundo se reuniram no Japão para a 14ª Reunião 
de Cúpula do G-20. No pronunciando final, alguns líderes 
dos países participantes pronunciaram a favor do livre-
-comércio, em uma clara mensagem ao protecionismo 
de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. 

Desta forma, os representantes do G-20 
também fecharam um pacto contra mudan-
ças climáticas, o 19+1. O Estados Unidos, 
que saiu do Acordo de paris, se recusou a 
assinar o pacto. Outros temas discutidos 
foram os crimes e terrorismo digitais, desi-
gualdade de gênero e sistemas de impostos. 
Portanto, um inédito acordo de livre-comér-
cio também fechado entre a União Europeia 
e o Mercosul. Para fechar o acordo, o Brasil 
teve que afirmar que não sairá do Acordo de 
Paris.

#FicaDica
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