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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
O BRASIL E O ESTADO DA BAHIA: POLÍTICA,
ECONOMIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, ARTES E LITERATURA E SUAS VINCULAÇÕES HISTÓRICAS.

Brasil
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas
1- Política/Geopolítica
Avaliando o cenário nacional e internacional ao longo
dos últimos cinco anos, não se pode negar os fatores que
influenciaram o funcionamento das instituições políticas
nas nações, como a própria crise financeira. Esse elemento
impulsionou instabilidades políticas, em tempos de insatisfação popular, em meio a protestos contra a situação financeira e agravamento das desigualdades sociais nas nações.
Numa visão mais global, a crise econômica impactou
a geração de empregos, trouxe mais pobreza. E uma das
medidas de parte dos países, especialmente nações como
Grécia ou Espanha, foi recorrer à austeridade fiscal, com
impacto na redução de programas sociais, o que trouxe
profunda insatisfação popular.
No caso do Brasil, a partir de 2016 é perceptível o
quanto a crise política influenciou os negócios e economia, com redução de PIB (Produto Interno Bruto), aumento
desemprego, além de fuga de investimentos estrangeiros,
entre outras questões. Levando em conta que o próprio
agravamento da crise econômica constituiu-se em um cenário também global, não sendo exclusividade do Brasil.

#FicaDica
A crise financeira é um assunto perfeitamente
tratado em economia, mas também transita em
geopolítica – à medida que influencia a performance
nas instituições políticas e impacto nas nações e
relação com o mundo, por exemplo.

FIQUE ATENTO!
Esses temas podem trazer questões com textos de
apoio (recortes de jornais ou livros), sendo essencial
caprichar na interpretação e entendimento do
conteúdo para se dar bem. Portanto, mantenha
atenção à leitura, parte das respostas pode estar no

EXERCÍCIO COMENTADO
Câmara dos Deputados - Analista Legislativo – CESPE/ 2014.
Da Espanha ao Himalaia, o mundo está cheio de povos
que, como o da Crimeia, querem se separar de um Estado
ou obter mais autonomia. Existem cerca de setenta movimentos separatistas e secessionistas no mundo, dos quais
pouco mais de vinte são ativos. Os primeiros aceitam autonomia dentro de um país. Os segundos só aceitam independência. E o mapa global não para de se transformar:
pelo menos trinta novos países emergiram desde o fim da
Guerra Fria em 1989, por meio de processo de secessão,
nas contas de especialistas.
Globo, 23/3/2014, p.32.
Tendo o fragmento de texto acima como referência
inicial e considerando a geopolítica mundial do tempo presente, julgue o item a seguir.
Na Ucrânia, a crise, que se arrastou no tempo, com as
multidões ocupando as ruas de sua capital, Kiev, deve-se,
entre muitas outras razões, à estratégica opção pela aproximação com a União Soviética ou a integração à União
Europeia.
( ) certo
( ) errado
Resposta: Certo. O embate interno Ucrânia ocorreu
basicamente devido ao conflito entre grupos favoráveis a
uma aproximação do país com a União Europeia, o que no
entendimento deles traria estabilidade à nação, contra grupos defensores de aliança com a Rússia, tradicional nação
aliada, desde os tempos de União Soviética.
2-Economia
Entre 2015 e 2016, a economia brasileira passou por
tempos críticos de recessão, atendendo uma tendência
mundial. Esse cenário também atingiu outros mercados
globais, com impacto na geração de emprego e aumento
da pobreza e desigualdade social.
No Brasil, houve encolhimento do PIB (Produto Interno
Bruto) e redução do poder de compra da população. Em
anos anteriores, a chamada classe C enfrentou tempos de
apogeu com política de incentivo de crédito até a chegada
da crise, a partir de 2015.
Em 2018, é perceptível uma melhora quanto à economia e PIB nacional, mesmo que de forma lenta. Setores
como serviços e construção, por exemplo, têm registrado
índices positivos gradualmente desde o final de 2017.
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#FicaDica
Acompanhe sempre esses indicativos quanto
ao crescimento ou encolhimento do PIB,
observando a performance dos anos anteriores.
Esse monitoramento contribui para instaurar de
forma natural maior proximidade com o tema, pois
questões relativas à economia sempre carregam a
sensação de serem complexas demais. E isso não
deve ocorrer, é preciso entender que esse assunto
está ligado à realidade das pessoas.

FIQUE ATENTO!
Muitas vezes a resposta é fácil e óbvia, mas
propositalmente a banca elabora uma pergunta
aparentemente mais difícil. Então, a solução é tentar
captar a essência da questão e perguntar a si mesmo

EXERCÍCIO COMENTADO
Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - CESPE /2014. Quatro gigantes do agronegócio — Bunge, Cargill, Maggi e Dreyfus — mais a estruturadora de negócios
Estação da Luz Participações pretendem associar-se para
criar uma empresa de logística que participará dos leilões
de concessão de ferrovias. Juntas, elas respondem por 70%
das exportações de grãos do país. Essas empresas estão
dispostas a construir e operar novas linhas em Mato Grosso.
O alvo principal da sociedade, porém, é atuar como transportadora independente de carga ferroviária, uma figura
que não existe hoje no Brasil, mas será criada com base no
novo modelo para ferrovias proposto pelo governo.
O Estado de S.Paulo, 23/3/2014, p. B1.
Tendo o fragmento de texto acima como referência
inicial e considerando o tema por ele abordado — a inserção econômica internacional do Brasil e as características
essenciais do atual estágio da economia global —, julgue
o item seguinte.
A inserção econômica internacional do Brasil tem sido
facilitada pela disposição do país em participar de blocos
econômicos bem estruturados, como o MERCOSUL e o
Pacto Andino, com grande capacidade de produzir e de
ganhar largas fatias do mercado mundial e que abandonaram, há tempos, atitudes protecionistas.
( ) certo
( ) errado
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Resposta: Errado. Note que uma das questões mais
impactantes quando se trata de blocos econômicos é o
protecionismo. Nessas negociações, cada nação avalia
o que é vantajoso para si e o que não impacta de forma
negativa em seu mercado interno. Entre 2017 e 2018, por
exemplo, o Mercosul enfrentou atitudes protecionistas da
Europa e Estados Unidos quanto à exportação de seus produtos para esses mercados.
3- Desenvolvimento Sustentável e Ecologia
As questões relativas à sustentabilidade e ecologia são
bastante tratadas nos concursos ao longo dos anos. É um
tema complexo e considerado uma das prioridades para
humanidade, como abordado em conferências e comissões ambientais aprovadas por órgãos como a ONU.
Desde a Conferência Rio-92, considerado um marco
para o ambientalismo no planeta, a sociedade tem abordado cada vez mais a necessidade de apoiar e implementar
políticas de preservação ambiental. Nesse contexto, iniciou
debate sobre sustentabilidade quanto ao consumo, produção e forma de se relacionar com a Terra.
A sustentabilidade também chegou ao meio corporativo, as empresas se engajaram nessa tendência, que acarreta reputação às organizações, à medida que se discute a
urgência e necessidade de focar em ações ambientalmente
corretas. E nesse contexto, surge cobrança, por parte de
órgãos ambientais e sociedade, em relação às nações, para
que cooperem com os tratados climáticos com intuito de
combater o aquecimento global.

#FicaDica
É importante ter noção sobre conferências e acordos
ambientais marcantes, como: Eco-92, Rio+20 e

FIQUE ATENTO!
Questões sobre meio ambiente e sustentabilidade,
nem sempre, focam apenas em preservação
ambiental diretamente, como índices de
desmatamento nas florestas e poluição, mas
podem abordar o papel das nações em relação ao
compromisso nessas questões urgentes. Tem a ver
com a reputação e responsabilidade do país quanto
à degradação ambiental. Estados Unidos e China, por
exemplo, são bem criticados por fazerem o mínimo,
em relação ao tema, na opinião de organizações
ligadas à causa ambiental.
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NOÇÕES BÁSICAS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO.
Manutenção
O que é Manutenção:
Manutenção é a ação de manter, sustentar, consertar
ou conservar alguma coisa ou algo.
A manutenção é formada por um conjunto de ações
que ajudam no bom e correto funcionamento de algo,
como por exemplo a manutenção das máquinas de um
avião.
O termo manutenção também pode estar relacionado
com a conservação periódica, ou seja, com os cuidados e
consertos que são feitos entre determinados períodos de
tempo com o intuito de preservar, como por exemplo a
manutenção de um patrimônio histórico.
A manutenção tem o intuito de reparar ou repor algo
que está estragado ou que não funciona corretamente,
consertando para que volte a desenvolver a função requerida inicialmente.
Sinônimos de manutenção
conservação
preservação
subsistência
sustentação
conserto
Manutenção preventiva
A manutenção preventiva é feita não quando a máquina ou equipamento está com defeitos, mas sim para prevenir o surgimento de avarias. Este modelo de manutenção
serve como precaução, para que não hajam surpresas desagradáveis ou acidentes que possam pôr em risco vidas
humanas, por exemplo.
Manutenção preditiva
A manutenção preditiva é constituída por um conjunto de ações de controle de um determinado equipamento,
garantindo a redução de falhas no funcionamento e desempenho das máquinas ou sistemas operacionais.
A manutenção preditiva consegue prever prováveis erros que exijam serviços de manutenção corretiva.
Manutenção corretiva
A manutenção corretiva consiste no conserto da máquina ou equipamento, substituindo a peça avariada por
outra que faça com que o sistema volte a funcionar corretamente, corrigindo o problema.
Fonte: https://www.significados.com.br/manutencao/

Conservação
O que é conservação?
Conservação é o conjunto de diretrizes planejadas para
o manejo e utilização sustentada dos recursos naturais, a
um nível ótimo de rendimento e preservação da diversidade biológica. Combinação de todos os métodos de exploração e uso dos terrenos que protejam o solo contra
a depleção, causadas por fatores naturais ou provocadas
pelo homem.
A conservação vem recebendo cada vez mais atenção
por parte dos governos de todo o mundo, uma vez que o
processo de degradação do patrimônio natural tem atingido patamares nunca antes observados.
Muitos ainda se perguntam, mas afinal o que ´é conservação? Como podemos contribuir para a conservação
dos recursos naturais. Devemos atribuir à todas as nossas
atividades um caráter sustentável, no dia-a-dia, em nossas
casas e trabalhos, utilizar nossos recursos de forma consciente, reduzir o nosso consumo, diminuindo assim a nossa
pegada ecológica.
Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/
artigos/biologia/o-que-e-conservacao/7087

LIMPEZA DE AMBIENTES E EQUIPAMENTOS.
São inúmeros os fatores que influenciam o trabalho
dos profissionais de uma empresa. A temperatura do ambiente, a organização, o barulho, o espaço, como também,
a limpeza e higiene do local de trabalho, exercem influência sobre a produtividade dos colaboradores.
A higiene refere-se a técnicas e métodos como, limpeza, conservação e cuidados que quando implementados,
evitam doenças. As pessoas passam horas seguidas no
ambiente de trabalho, um único espaço pode ser dividido
entre inúmeros profissionais, por conta disso, implementar
a higiene e seus métodos em tais locais é fundamental.
Um ambiente de trabalho limpo, além de favorecer a
saúde e necessidades fisiológicas dos indivíduos (a base da
pirâmide de Maslow), também beneficia o desenvolvimento, a conduta e a alta performance da empresa, visto que,
ao trabalhar em um local que promove bem-estar, os colaboradores se sentem motivados e exercem suas funções de
forma eficaz. Além disso, a limpeza do espaço também previne acidentes e garante a manutenção dos equipamentos
da organização.
Problemas causados pela falta de limpeza no ambiente
de trabalho
Um local de trabalho com escassez de limpeza e higiene pode causar problemas, tanto para a empresa quanto
para os profissionais. Saiba mais:
•
Proliferação de doenças infecciosas e degenerativas;
•
Queda na qualidade de vida dos colaboradores;
•
Minimização da produtividade;
•
Deterioração dos equipamentos e materiais;
•
Queda na motivação;
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•Enfraquecimento da higiene pessoal dos profissionais;
•Depreciação dos produtos/serviços;
•Sensação de cansaço e desânimo entre os colaboradores.
Para que o ambiente de trabalho esteja sempre limpo e higiênico, todos devem colaborar com a manutenção
do mesmo. Isso não significa que todos os dias a empresa
deve se mobilizar para realizar faxinas e grupos de limpeza;
a higiene e arrumação do espaço deve sim ser feita diariamente, mas, através de pequenas ações que são capazes
de influenciar o resultado como um todo.
Nesse sentido, o método 5s é eficaz para manter a
limpeza e ordem do ambiente de trabalho. Ele consiste na
ideia de que todas as pessoas que compõem uma empresa,
a partir do momento que se empenham em melhorar o
ambiente de trabalho, podem auxiliar no desenvolvimento
da organização.
O 5s consiste em:
•1º S Seiri – Senso de Utilização;
•2º S Seiton – Senso de Ordenação;
•3º S Seisou – Senso de Limpeza;
•4º S Seiketsu – Senso de Padronização;
•5º S Shitsuke – Senso de Autodisciplina.
Nota-se que o 3º senso diz respeito a limpeza. Nele, o
ato de limpar deve ser parte da rotina de trabalho do colaborador. Ou seja, o profissional deve manter o seu setor
limpo, bem como ajudar na higiene dos espaços comuns,
como, descobrir e eliminar focos de sujeira, evitar poluir a
empresa, preservar materiais e equipamentos, etc.
Ações para manter o ambiente de trabalho limpo
Outras medidas podem ser tomadas para que todos possam ajudar na arrumação e higiene da organização, tais como:
•Manter as áreas comuns da empresa livres de itens
como caixas, ferramentas e materiais desnecessários;
•Estipular um local adequado para fazer a armazenagem destes itens;
•Não comer na mesa de trabalho, evitando assim, a
proliferação de germes e insetos;
•Não acumular lixo e sujeira na mesa de trabalho;
•Limpar móveis e equipamentos com produtos adequados.
Benefícios da limpeza no ambiente de trabalho
A arrumação, limpeza e higiene da empresa traz vantagens tanto para a mesma, como para seus profissionais. Entenda:
•Favorece a qualidade de vida e saúde do quadro de
colaboradores;
•Aproveita de forma eficaz o local de trabalho;
•Gera credibilidade para a empresa entre os profissionais, clientes e o mercado como um todo;
•Promove o relacionamento interpessoal entre os colaboradores;
•Propicia a conservação dos equipamentos e materiais
utilizados na organização;
•Facilita a localização dos equipamentos e materiais;
•Gera conscientização e disciplina;
•Minimiza os acidentes de trabalho;
•Reduz perdas, desperdícios e custos operacionais;
•Contribui com o meio ambiente;
•Auxilia na otimização do tempo;
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•Promove a criatividade entre as equipes;
•Maximiza a alta performance e entrega de resultados.
A limpeza do ambiente de trabalho é um aspecto muitas vezes ignorado pelos colaboradores, mas se cada profissional tomar consciência da importância de tal ação e
auxiliar na higiene e organização da empresa diariamente,
resultados extraordinários, como saúde e qualidade do trabalho serão alcançados.
Fonte: http://www.ibccoaching.com.br/portal/limpeza-e-higiene-no-ambiente-de-trabalho-impactos-e-beneficios/
Limpeza de Equipamentos
A limpeza dos equipamentos prolonga sua vida útil,
mas pode apresentar riscos de segurança aos operadores
que estão realizando a manutenção. Seguindo um procedimento passo-a-passo, esses perigos podem ser evitados.
A familiaridade com equipamentos de segurança e a adoção de certas precauções, além da a estrita observância aos
procedimentos de isolamento de eletricidade também são
fatores importantes na realização da limpeza e das tarefas
de manutenção em equipamentos industriais.
Primeiro, é essencial ler e familiarizar-se com todos os
avisos no manual do equipamento. Alguns perigos de segurança não são aparentes aos olhos inexperientes. Dessa forma, é necessário se proteger dos riscos aprendendo
procedimentos padrões e ficando atento aos avisos sempre que for fazer manutenção em algum equipamento no
chão de fábrica.
Todas as ferramentas adequadas e materiais para primordiais na conclusão do trabalho devem ser reunidos. O
emprego da ferramenta errada ou de substância ou produto inadequado pode levar a lesões, ou em casos extremos,
à morte.segurança para limpeza de equipamentos industriais
Outros passos também são importantes, tais como:
1 – Identificar todas as fontes de energia do equipamento. Este é o primeiro passo no que é conhecido como
“bloqueio” dos equipamentos industriais. Se existe um
procedimento de bloqueio padrão para o tipo de equipamento, deve indicar todas as fontes de energia que o
equipamento utiliza. Se não há um procedimento padrão
ou por escrito, reveja o manual do equipamento. Fontes
de energia, como fontes elétricas, de energia pneumática,
hidráulica, térmica e química devem ser consideradas.
2 – Informar todos os trabalhadores e todos os potenciais operadores dos equipamentos que determinado
equipamento será inativado para manutenção, e todas as
fontes de energia serão isoladas e interrompidas temporariamente. Informar todos os trabalhadores de qualquer
equipamento relacionado que pode ser afetado pelo desligamento, quanto tempo o desligamento está programado
para durar, e em que momento o equipamento estará programado para operar novamente. Instruir os trabalhadores
a não tentar remover todos os dispositivos de isolamento
ou operar os controles de qualquer máquina desligada.

