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Atualidades /
conhecimentos gerais
O livro “Atualidades” da coleção “Tribunais e MPU” tem por objetivo esclarecer
os prováveis temas de provas com base na análise específica dos editais e de reflexões dos embates contemporâneos. Neste sentido, como alguns temas apresentam
dinâmica intensa, as “atualizações” gratuitas surgem como a melhor alternativa
para amparar o candidato, deixando o mesmo totalmente seguro para a realização
de sua prova.
É importante retomar que, como disposto no livro, alguns temas são “históricos” dentro das provas de “atualidades”. Sendo assim, o entendimento “estático”
e conceitual é realmente satisfatório para a realização das provas.
No ordenamento dos temas de “atualidades”, conforme os debates no cenário
nacional e/ou internacional ganham força, novos temas surgem com grande ênfase e
possibilidades. Para isso, as atualizações contemplarão “temas extras” devidamente destrinchados, o que oferecerá maior segurança aos candidatos para analisar,
interpretar e compreender os principais temas.
Por fim, façam com que o entendimento dos temas torne-se algo constante e
automático. A partir do momento que o candidato consegue filtrar as informações
descritivas que são alvo das provas de tribunais, o estudo torna-se proveitoso e o
resultado satisfatório.
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Atualidades, e agora?
Olá querido concurseiro, tudo bem?
Diante de tantas questões, perguntas, dúvidas, anseios, angústias, amarguras,
incertezas, inverdades, falácias, pegadinhas e exaltações sobre o tema, resolvi escrever algo bastante direto e objetivo sobre as questões de “atualidades” das mais
variadas provas e bancas.
De antemão reforço a necessidade de romper com a mística de que estudar atualidades compreende uma rápida visualização do Jornal Nacional. Ou ainda, aquelas
mentes mais “avançadas” e “amadurecidas” que acreditam gabaritar atualidades
pelo simples fato de “dominar” assuntos superficialmente, pelo senso comum.
Longe disso querido candidato! O que tenho visualizado nas últimas provas das
mais variadas bancas são temas que repercutem no cenário nacional e/ou internacional, tendo abordagem relacionada com as mais variadas áreas do conhecimento.
Assim, o candidato que detém o conhecimento sobre o que se passa no Brasil e
no mundo, pode prever um tema de Direito Constitucional, Direito do Trabalho, ou
ainda acertar em cheio uma questão de atualidades.
ff DICA!
As grandes discussões que norteiam a análise de temas atuais têm sido utilizadas como
temas de redação.

Com essa visão mais abrangente sobre a importância das temáticas atuais,
partimos para pressupostos ainda mais relevantes:
•

Existem diferentes maneiras de se abordar um tema. Por isso, absorver
dados muito básicos e rasos prejudica a análise amplificada de determinada
situação problema.

•

Estejam atentos para a análise de gráficos, dados, tabelas e as demais
formas de compilação de informações.

•

A complexidade das questões apresenta grande variação. Tudo depende
da banca, do cargo e da concorrência. Porém, em suma, os temas costumam
apresentar semelhança de conteúdos, variando apenas na disposição e
complexidade.

•

É notável a busca por temas que apresentem laços macrorregionais, favorecendo o candidato que acompanha diferentes noticiários, sendo capaz
de analisar os diferentes impactos de determinada situação problema.
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•

É fato: conceitos da geografia e contextualizações históricas são de extrema
importância para o entendimento de uma questão. Para isso, alguns temas
acabam sendo “sempre atuais”, já que exigem o domínio conceitual.

•

As questões de atualidades partem de alguns eixos temáticos:
Aspectos Geopolíticos (principais conflitos em questão, desdobramentos e os efeitos a curto, médio e longo prazo).
Aspectos Econômicos (com a análise de determinadas estruturas
da economia, além da exigência de conceitos básicos sobre blocos
econômicos, organizações supranacionais e a própria dinâmica do
mercado a partir de situações exemplo).
Aspectos Ambientais (exploram uma infinidade de temas, aproximando as problemáticas com conceitos e análises históricas.
Exemplo: Conferências ambientais; Efeito Estufa e o aquecimento
global; Transposição do Rio São Francisco; Construção da Usina de
Belo Monte; Crise Energética).
Aspectos Políticos e Sociais (abordagem enfática em casos que
promoveram mudanças nas respectivas esferas, buscando uma
análise pragmática e substancial destas transformações sugeridas por articulações políticas e/ou sociais. Exemplo: Políticas
públicas voltadas para a contensão da violência; Discussão sobre
legalização da maconha, aprovação do casamento civil gay ou do
aborto).
Ciência e Tecnologia (as principais modificações nos segmentos
que impactam diretamente na vida do cidadão, além de análises
puramente científicas sobre avanços da medicina e/ou informática).

SUA DÚVIDA É NOSSA RESPOSTA!
Qual o perfil do candidato que gabarita prova de “ATUALIDADES”?
Deve estar passando pela sua cabeça que você deverá conhecer assuntos
das mais variadas áreas do conhecimento, certo? SIM. O candidato que consegue “fechar” a prova de atualidades tem domínio bastante versátil e apresenta
ainda a capacidade de promover o diálogo entre temas. É um candidato antenado e longe da alienação. É ainda aquele que prioriza a qualidade do que a
quantidade.
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ff SITUAÇÃO – PROBLEMA (EXEMPLO)
As últimas provas cobraram de maneira enfática, a questão dos protestos de Junho de 2013
que aconteceram no Brasil. Assim sendo, não bastava o candidato entender os motivos,
causas e consequências destes protestos. Era necessário conectá-lo com medidas concretas que foram construídas a partir da articulação social. Um dos exemplos emblemáticos
sobre esta questão foi o programa “Mais Médicos”, que surpreendeu muitos candidatos.

Porém, esse baque inicial de exigência dos mais variados temas pode ser
facilmente superado. De fato, a amplitude do próprio Edital que, na maior parte
das vezes, delimita a questão cronológica descrevendo áreas distintas do conhecimento, favorece o “terrorismo” ou pânico do candidato. Mesmo assim, buscar
um estudo direcionado fará com que você otimize o seu tempo, aperfeiçoe temas
com maiores dificuldades e esclareça a maneira como o examinador abordará
determinada temática. Sim, trata-se de um filtro! E para isso, materiais e profissionais da área, são fundamentais na organização e disposição dos acontecimentos.

Quanto tempo devo me dedicar aos estudos de “ATUALIDADES”?
A questão temporal em si, é sempre muito polêmica e relativa. Cada indivíduo
tem sua própria dinâmica de estudos e absorve conceitos com maior ou menor
facilidade. Porém, para se sair bem na prova de “ATUALIDADES”, costumo dizer que
o candidato deve fazer um balanço do dia. Se possível, uma rápida síntese com os
principais assuntos relevantes do período analisado.
ff EXEMPLO (HOJE – 19/09/14)
Um tema em destaque que foi divulgado nesta data é o fato de que a Escócia permanecerá
ligada ao Reino Unido. Após referendo realizado no país, a maioria da população decidiu
pelo “NÃO”, o que sustenta a ligação com Irlanda do Norte, país de Gales e Inglaterra.
Este tema certamente aparecerá nas próximas provas.

Muitas vezes, a correria do dia a dia, os intensos compromissos e os imprevistos impossibilitará que você faça essa síntese do dia. Se não der, faça a cada dois
ou três dias. Quanto menor o período, maior a facilidade de registro. Ainda brinco
com meus alunos que estudam em longo prazo! Se não der para registrar o que foi
destaque, antes de dormir, pense e memorize o tema. Fará diferença!

A Quais fontes devo recorrer?
A primeira e mais importante DICA é: fontes seguras, sempre!
Nada de acreditar em qualquer site e sair compartilhando virais da internet.
Nada de realizar leituras sensacionalistas ou pontos de vista unilaterais sobre
determinado assunto.
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Pois bem, sabendo a importância de recorrer à fontes seguras, destaco ainda
a importância de consultar duas ou mais fontes e, ainda, dois ou mais veículos de
comunicação. Exemplo:
ff PORTAIS DE NOTÍCIA (ONLINE)

www.uol.com.br

www.r7.com

www.folha.com.br

www.operamundi.com.br

www.correiobraziliense.com.br

www.estadao.com.br

www.terra.com.br

www.g1.globo.com

www.globo.com

www.yahoo.com.br

•

Consultar jornais impressos (atendendo às demandas locais de cada região).

•

Assistir, com a maior frequência necessária, diferentes jornais televisivos.
Não fique preso apenas a uma emissora. Consulte variadas.

•

Programas de rádio que exploram os acontecimentos do dia são ótimos
para o balanço das temáticas.

ff DICA!
Destaco o jornal da Cultura (2ª edição) que vai ao ar às 21h. Trata-se de um jornal que
apresenta a notícia e, com a presença de especialistas (do Direito, Relações Internacionais, Filosofia, Sociologia, Medicina, Política, etc.), promove uma reflexão mais aprofundada.

Com relação a livros e materiais impressos, o mercado carece de produções
específicas, com a qualidade necessária. Particularmente, conheço pouquíssimos
materiais que se preocupam em conectar os fatos, apresentar conceitos e promover uma visão generalista, com dicas e possibilidades de formulação de questões.
Foi diante desta realidade que nasceu um projeto, junto à Editora Juspodivm,
específico para a carreira “Tribunais e MPU”, que abarca este contexto de lógico
8

A���������� – D���� �� ������

processual, não necessariamente linear, mas despindo qualquer preconceito temático
e promovendo o real entendimento do candidato. Fiquem a vontade para conhecer!
www.editorajuspodivm.com.br/
produtos/rodolfo-muniz-alves-gracioli
/colecao-tribunais-e-mpu---atualidades
---para-tecnico-e-analista-2014/1330
Além disso, existem grupos de estudo, páginas e perfis de professores, alunos
ou adoradores do tema que se propõe a ajudar os demais. Assim, atento-me aos
materiais de cunho jornalístico, pois, pela rotina tomada por aulas e produção de
materiais, não posso acompanhar de perto estes. Sendo assim, não indicaria o que
não conheço por completo, mas deixo a dica para que vasculhem a internet.
f ATENÇÃO!
Uma das dicas mais apropriadas e que eu mesmo utilizo é de tornar a página inicial
do seu navegador, a de um portal de notícias (um dos citados anteriormente). Assim,
por mais que você não esteja disposto a estudar atualidades, ao abrir o navegador,
visualizará uma manchete ou imagem que pode despertar o interesse para a análise
momentânea ou posterior.

Finalizando estas nossas dicas, reforço a importância de se manter “atualizado”
em ATUALIDADES. Parece um pleonasmo, mas não. Muitos dos materiais que encontro
por ai, não se preocupam em oferecer a condição conceitual do tema. Assim sendo,
descreve o fato decorrido, o que tem “validade” por um período. Se não houver
um amparo ao candidato, o mesmo pode sair prejudicado.
Sou bastante suspeito para falar deste projeto que surgiu junto ao meu coordenador na Editora Juspodivm, professor e procurador do trabalho Henrique Correia,
mas o material de atualidades se preocupou exclusivamente com estas possibilidades. O candidato é, repertoriado, gratuitamente pelo site, com atualizações do
material. Estas remontam dados estatísticos que necessitam de uma atualização,
além de trazer novos temas em efervescência no cenário nacional e/ou mundial.
Desta maneira, o candidato estará seguro para a realização de sua prova.
Como dica final, deixo o endereço do grupo de ATUALIDADES. Esse deixo para
vocês mesmo construírem a crítica! O que posso afirmar é que o espaço é bastante
dinâmico e as postagens são constantes.
www.facebook.com/groups/AtualidadesComRodolfoGracioli
Para efeito de prática, deixo uma lista com alguns temas em destaque na atualidade. Divirtam-se!
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–

Compra da refinaria de Pasadena (EUA)

–

Comissão Nacional da Verdade

–

Investimento do governo brasileiro no porto MARIEL (Cuba)

–

Transposição do Rio São Francisco

–

Desdobramentos da Primavera Árabe (Destaque para Síria e Egito)

–

Xisto Betuminoso e a modificação do padrão energético no futuro

–

Crescimento econômico chinês (Aspectos sociais e políticos interligados)

–

Blocos Econômicos

–

Brasil no Mercosul

–

“Crise” na Argentina

–

Banco do BRICS

–

Atuação do FMI e Banco Mundial

–

OMS e o ebola

–

Leilão do Campo de Libra

–

Pré-sal

–

Efeitos do aquecimento global

–

Elevação da poluição

–

Antártida (exploração científica)

–

Problemas do bioma Caatinga

–

Seca no nordeste (destaque para o Polígono das Secas)

–

Uso de sementes transgênicas

–

Problema da Chuva Ácida

–

Regulamentação dos LIXÕES

–

Código Florestal

–

Comissão Nacional da Verdade

–

Mensalão

–

Aposentadoria de Joaquim Barbosa

–

Crise na Petrobrás

–

Cotas em Concursos e Universidades

–

Morte de Nelson Mandela
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–

Rolezinhos

–

Morte de intelectuais brasileiros

–

Aumento da população carcerária

–

UPP

–

Problema das drogas

–

FARCS

–

Relações diplomáticas na América do Sul

–

Educação e o IDH

–

Conflitos na Ucrânia

–

Rússia no panorama geopolítico

–

Tecnologia e seus prejuízos

–

Uruguai: casamento gay, legalização da maconha e do aborto (com
regulamentações)

–

Igreja Católica em decadência

–

Programa “Mais Médicos”

–

Plano Nacional de Educação

–

Quedas recentes de aviões

–

Questões demográficas

–

Busca por fontes renováveis de energia

–

Conflitos na Faixa de Gaza

–

Adicional de periculosidade para motoboys

–

Conflitos pelo Petróleo

–

Mudanças na votação 2014

–

Corridas eleitorais

–

Copa do Mundo de Futebol e seu legado

–

Relações trabalhistas das empregadas domésticas

–

Lei Maria da Penha (8 anos)

–

Zona Franca de Manaus

–

Garoto atacado pelo tigre em Cascavel

–

Questão energética/Crise da água
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–

MINT

–

Caso menino Bernardo

–

Impressoras 3D medicina

–

DRONES ou VANT’s

–

Importância do Petróleo
Nozes!
Bons estudos e muita força!
Prof. Rodolfo Muniz Alves Gracioli
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