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Por Lyandru Sagunora Hello Strategies, como você sabe, aqui está a estratégia em comparação com nós sempre criamos muitos conteúdos gratuitos para você! :) Ontem, 1º de março, às 19h, demos outra aula gratuita de notícias puruoyapi do mês anterior, com os fatos relevantes do mês de fevereiro. É uma classe que atende a todos os concursos públicos que cobram as
áreas de atualidades, conhecimentos gerais e o mundo contemporâneo. Para quem não pode ver, siga o link para ver Class Live and Free: Big Hug! Siga seu Instagram para acessar o conteúdo de vários assuntos atuais gratuitos - o professor Leandero Sagunora (@profleandrosignori) me acompanhe no meu canal no YouTube: Da Universidade Federal de Leandero Sagunora
à graduação em geografia --o Off-Reu Grand do-Sil (UFRGS) para o canal U-Tube e o Bacharelado em Geografia (Anakiob). Como servidor público, foi funcionário de São Leupoldo (RS), da cidade de Porto Alegre (rs), da Companaia Ravarandansi de Sanimanta (Corsão) e do Ministério da Integração Nacional. Aprende os temas assuntos atuais, conhecimentos gerais,
geografia, realidade e história do Brasil, cursos online e cursos de preparação individual para concursos públicos. Você viu as notícias hoje? Se você sonha em ser um futuro servidor, é inevitável em sua preparação. Para ajudar neste caso, selecionamos 12 tópicos de questões atuais para o concurso! Acompanhar eventos importantes em todo o país e no mundo é importante
para o sucesso neste teste. Além disso, essa competição cairá no Deepan 2020, com a fatwas lançada em maio. Confira as questões de alto nível que podem cair em concursos públicos, segundo os professores atuais, Rebeka Guimarães e Aliisandar Makkah. Primeiro, você precisa saber que muitas gorduras estão incluídas no conteúdo dos assuntos atuais. Geralmente, esse
propósito é cobrado em testes e, principalmente, no teste de assymbedomia. Manter as informações sobre eventos importantes é importante para o sucesso dos testes de atualidades (Foto: Paagsibi) O que você pode fazer no teste de eventos atuais para as competições em 2020? 1. Coronavirus Coronavirus é um tópico que tem tudo para cair nos exames deste ano, de acordo
com o professor Rebeka Green-Korsavas online. O primeiro coronavírus humano foi identificado no final da década de 1930, embora tenha sido em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus. No entanto, no final de 2019, um novo agente do vírus foi descoberto após casos registrados na China. E ele colocou o mundo em alerta novamente. Ainda não se sabe que os
animais foram transferidos para humanos. Este hospedeiro intermediário pode ser identificado para ajudar a conter pandemias globais. O Prof. Aliisander Makkah, de um passo cultural, reforça a necessidade de minimizar o impacto econômico global devido às pandemias globais. Para entender isso, é importante saber o que fazer com a distância geográfica da doença afetada
por uma pandemia global Essa pandemia global se espalha pelo mundo porque temos uma intensidade de globalização, especialmente desde a década de 1970, onde a comunicação e o transporte significam cada vez mais eficaz e permitem que entendamos que o tempo é um erro à distância, explica o professor Aliander Makkah. De Alisindr meca, Degrau, é importante que a
atenção ao impacto econômico internacional deve ser abordada pelo Coronavirus (Foto: Documentos Pessoais Salvos) O resultado é que quando você tem um vírus desse tipo de Covid-19, com pessoas finalmente em contato com esse vírus em uma determinada área de todo o mundo, é provável que você crie uma pandemia global o tempo todo ainda não capaz de escalar o
impacto na economia mundial Vai ser desastroso, diz Aliisandr. Com medidas contendo vírus, o Coronavirus é uma influência global sobre as pessoas e o movimento de mercadorias. Ele disse que a tendência é que a recuperação da economia mundial seja mais lenta desde a crise econômica de 2008 e a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Apenas os Estados
Unidos anunciaram que seu produto interno bruto caiu 4,8% no primeiro trimestre deste ano. Alisoandar diz que este ano o Brasil deve fechar com crescimento negativo de seus produtos, que deve ficar em torno de 6 a 10%.  [Usuários Especiais ifdi]: Qual é o real impacto do Coronavirus no mundo da concorrência? 2. O Brexit é importante para o candidato saber que o maior
número de conversas sobre temas na Europa — até o início da pandemia global — é uma ruptura com a saída do Reino Unido da União Europeia, que se tornou famosa com o termo Brexit. De acordo com a professora Rabeka Guimarães, as relações UE-Reino Unido se o fazem há quase 50 anos, por isso é uma ideia central relevante, sujeita a competições. Diante dessa
mudança, é importante que o candidato conheça alguns detalhes, como o Reino Unido, a qualquer momento, aceitando o euro e mantendo a libra esterlina como moeda oficial. Outro ponto importante sobre o Brexit é que os estudantes devem se concentrar nisso, porque, segundo o professor Rubika, há um candidato para dominar a questão do atrito entre a Irlanda do Norte e a
República da Irlanda. Irlanda do Norte, Grã-Bretanha faz parte da monarquia parlamentar, enquanto a Irlanda é um país sob um governo da República. Sempre houve tensões, mesmo no passado tivemos o grupo terrorista Inar (Exército Republicano Irlandês). Esta foi uma unidade lutando pela Irlanda, disse Rebeka Guimarães. E com a entrada dos dois países na UE, a
vontade tornou-se fraca, perdeu o sentido. Com o Brexit, foi uma das questões mais controversas: como seria a fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte? As relações Ue-Reino Unido continuaram por quase 50 anos, por isso é um tema relevante para as competições, segundo a professora Rebeka Guimarães (Foto: Green Cossos Online) 3. O Panorama do Oriente Médio é
um assunto que devemos estar cientes o tempo todo. Nos primeiros dias de janeiro de 2020, o presidente dos EUA, Donald Trump, permitiu que o general iraniano Qassam soweid atacasse a morte. O professor Rebeka acrescentou que Trump também ordenou a morte de Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Estado Islâmico (EI), e sabemos que o que acontece no Oriente Médio
logo será re-bratied no Brasil e em todo o mundo. Segundo o professor, um dos efeitos foi o preço da gasolina que tem aumentado em decorrência dessa instabilidade na região. Outro tema que deve ser destacado na região é sobre a Guerra da Síria, que mudará nove em 2020. A guerra inclui o maior país do mundo sem a personalidade do povo do país. E o mestre dos
assuntos atuais para fechar o Oriente Médio indica que ele está sempre focado na Turquia, que fornece ao país uma rota da Europa para o Oriente Médio.  [Usuários Especiais do Ifdi]: Entenda como cobrar no concurso Conflito EUA-Irã 4. A crise global dos preços do petróleo é um tema que o professor Aliisindr aponta como importante e que também foi afetado pela
pandemia global. No entanto, as flutuações nos valores do barril vão durar um pouco. Antes da crise econômica de 2008, o professor disse que os barris citaram US$ 130. Nos últimos anos, com a recuperação econômica pós-crise, chegou a US$ 70. Atualmente em $23. Uma das razões é a crise do Coronavírus. Você tem baixa mobilidade em termos de aviação global, baixa
carga e transporte de passageiros, e em algumas áreas, automaticamente com entretenimento social e processos de confinamento, a demanda de combustível diminui. O resultado da queda da demanda é uma redução no preço, explica o professor. Por outro lado, engana-se quem pensa que é a única razão. Segundo o professor, a crise vem de dentro da organização dos
países importadores de petróleo (Opep). Nos últimos anos, a Rússia e a Arábia Saudita, dois grandes produtores globais, não concordaram em reduzir a produção de petróleo no mercado internacional. Como resultado, a Arábia Saudita decidiu aumentar sua produção, levando a mais de uma queda no preço do petróleo, o que causa mais danos à Rússia do que a Arábia
Saudita, acrescentando Ali-Sander Meca. A demanda mais limpa e sustentável de combustível também é responsável pela redução da dependência global do petróleo e, consequentemente, da demanda por produtos. Acompanhe as questões dos assuntos atuais com a Folha de Perguntas 5. Donald Trump é o terceiro presidente dos EUA a ser impeachment, que respondeu a
um processo de impeachment no país. A primeira fase do processo de candidatura foi aprovada pela casa, composta principalmente por democratas. No entanto, o Senado dos EUA é majoritariamente republicano. Como o atual presidente. Com essa professora, Rebeka Guimarães destacou que é improvável que esse processo se mova para o impeachment. E, de fato, o que
aconteceu com ele. O Senado dos EUA levou Donald Trump ao julgamento. Confira por que o processo começou: A acusação do processo é que o presidente Donald Trump já ameaçou o presidente da Ucrânia de não transferir os militares ucranianos em ajuda financeira se o presidente ucraniano não criasse um documento/pesquisa em todas as fases de uma família Badan,
explicou Rebeka. Joe Badan é um democrata e atualmente o maior adversário de Trump nas eleições presidenciais de 2020. As eleições nos Estados Unidos também são uma ideia central, o meme Professor Aliisandar Makkah como tema-chave entre os testes atuais. Marcada para o final de 2020, a eleição dos EUA é tudo para contra-atacar intensamente. Então saiba sobre
atualizações sobre o assunto. 6 � Ao falar sobre as eleições presidenciais na América do Sul, a presidente dos Estados Unidos, Rebeka Guimarães, indica que o candidato também é importante para estar atento à eleição presidencial na América do Sul. Um deles foi destaque na vitória da cidade sul-americana, com a vitória dos estados-americanos. O presidente foi eleito do
Centro da Direita após 15 anos de governos de esquerda no país. Com a posse de Elberto Fernandez na região, a eleição presidencial argentina também foi enfatizada, e nesta abertura, o vice-presidente do Brasil, Hamilton, fora mourão. Segundo a professora Rubika, Christina Chonner, como vice-presidente, está novamente nas notícias envolvidas na crise econômica, com
altas taxas de juros do FMI e dívida com preocupação de uma dinâmica econômica. Outro país do continente que também passou por uma eleição presidencial - é uma Bolívia muito perturbadora. Na época, a vitória de Evo Moreals foi contestada e novas eleições foram marcadas para maio de 2020. 7. A guerra comercial entre China e Estados Unidos A guerra comercial entre
os Estados Unidos e a China também é muito proeminente no mundo. E um dos pavimentadores dessa disputa é a Huawei, uma empresa multinacional chinesa de redes e equipamentos de telecomunicações. O professor Rebeka explica que o muro chinês está à frente com a seguinte tecnologia 5G de preço comum nos negócios, bem como em outras empresas e no mercado.
O Reino Unido já não tem a economia de que a Huawei tem algumas limitações, não pode participar do monopolajiang, mas pode participar com 35% do mercado, não apenas capaz de trabalhar no setor militar. Mas a Huawei é uma das principais razões que levam a esta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Sendo acusado de vários produtos chineses ou
Segundo o professor, as cotas relacionadas ao registro desses produtos no mercado americano. 8. A revisão do Bloco Econômico de Nafat foi um bloco econômico que está funcionando entre os Estados Unidos, o México e o Canadá apenas para fins comerciais. Segundo Rabeka Guimarães, as mudanças no bloco podem ser uma ideia central, o meme presente nas atuais
provas de concursos públicos e também do público. 9. Crise diplomática Brasil x China A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. A segunda maior economia do mundo é um dos principais fornecedores de recursos naturais do país no país sul-americano. No entanto, o professor Aliisander Makkah alertou para uma crise diplomática que recentemente surgiu como um
tópico entre os dois países que se destaca nas notícias. Um comentário foi seguido, por exemplo, pelo ministro da Educação do Brasil, Abraham Venteraob, em uma rede social na qual insistiu que a China seria fortalecida pela crise atual, com o país asiático voltando à origem de Covid. Um forte comentário do ministro das Relações Exteriores do Brasil, como apontou o
professor: o ministro Arinsto Araujo, ministro das Relações Exteriores, disse que o Brasil não funcionaria e, nesse fato, a China faz parte de um socialismo total e global para disseminar o socialismo global ao redor do mundo. Como Kim Jong Un, a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, em abril de 2020 O presidente Kim Jong-un também é uma possível
morte do ditador por adicionar rumores e rumores sobre o estado de saúde devido ao desaparecimento das Nações Unidas. De acordo com o professor Rebeka, tudo sobre a Coreia do Norte é uma grande oportunidade para impactar o mundo. Lembre-se que há uma bomba nuclear no país. 11. O Comitê Olímpico Internacional (IOS) de 2020 já é considerado provável que
cancele os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 se 19 vacinas não estiver pronta a partir do início do próximo ano. Recentemente, o jogo foi adiado para 2021. Segundo o presidente do Comitê da Organização, o impacto financeiro da transferência da história das Olimpíadas de Maury custará milhões. Isso não tornará possível o pós-pônei novamente. Neste caso, se a pandemia
global não for controlada, é possível que o evento esportivo seja cancelado. 12. E o Brasil? Agora, o centro das atenções para o Brasil direcionado, quais temas podem ser cobrados? A partir de pandemias globais, cenário econômico, mobilidade política e desastres ambientais, esta revisão provavelmente mencionará que há muitos problemas. O que poderia cair sobre o Brasil
na parte atual para as competições de 2020? A reforma tributária do Brasil para mudar a reforma da Previdência no litoral brasileiro como reabertura do Conselho de Crise do Coronavochar e do Sistema Único de Saúde e do Ministério da Saúde com base na saída de Sérgio Moro pelo Ministério da Saúde A prisão de Fumanho, estando no Congresso Brasileiro, é um bom
parâmetro para seguir nos assuntos atuais. Um deles é o problema de custear a manutenção e o desenvolvimento da Educação Básica (Fondeb), que transfere a união para o corpo local e estados para que a educação possa contar com recursos. Agora vence em 2020 e é claro que é algo que faz grande preocupação, cuidado com a professora Rebeka Guimarães. Os outros
temas que também são identificados pelos demais temas são muito importantes para os interessados em concursos públicos que são sempre para acompanhamento no país, como a mudança na tributação brasileira em que 2020. O governo também pretende fazer reformas administrativas que afetarão os novos futuros servidores que alguns planejam ingressar em cargos
públicos. Outro ponto é a reforma da Previdência, uma ideia central, tema que deve permanecer em concursos e ser beneficiado pelos candidatos. A poluição da costa brasileira, juntamente com o fluxo de óleo para o Oceano Atlântico que destruiu as praias do país e poluído em vários locais também deve ser cuidadosamente estudado. A falta de um valedam em 2019, em
Bumbrho, ainda pode ser um forte problema nas competições devido à abertura de investigações. O professor também aponta para a criação da Força Nacional do Meio Ambiente (Força Nacional do Meio Ambiente). O objetivo é proteger a floresta amazônica, outro tema que pode aparecer em evidência de concursos públicos. A base para a reabertura na Antártida também é
uma ideia central relevante. Com suas últimas atividades por volta da década de 1980, a Fundação de Pesquisa do Reaberto Está Sobre. Finalmente, o professor Adminman e os pontos da eleição do prefeito. Esse pode ser um tema a ser preparado em questões de eleições e política. Normalmente sem eliminar apoiadores, mas o aluno precisa fazer uma análise crítica sobre
diferentes assuntos. A crise no sistema de saúde brasileiro também é um ponto que o Prof. Aliisindr aponta. Isso porque o investimento neste setor do país caiu nos últimos anos. O resultado foi uma redução ainda mais ampla com a pandemia global coronavírus. Ele disse que a crise de saúde tem feito com que a necessidade do Estado brasileiro de atuar em algumas áreas,
incluindo saúde, educação pública, segurança pública, habitação popular e saneamento básico, que são os elementos básicos da cidadania, e pontos de alego. Durante a pandemia global coronaros, o governo pagou R$ 600 por mês para trabalhadores de baixa renda, desempregados, confortáveis e pacíficos e independentes, para quem entrar no CaddUinico até 20 de março.
O pagamento era popularmente conhecido como Coronavocher e era o objetivo inicial de ajudar por três meses de pessoas que ficaram sem renda da economia pela pandemia global. Recentemente, a assistência foi estendida para o mês R em mais quatro episódios de $300. A mudança de Rajiv Moro do Ministério da Justiça, juntamente com as denúncias sobre o ex-primeiro-
ministro Jair Bolsonaro, é um assunto que deve ser destacado nas provas atuais. Outro tema nacionalmente conhecido como A Prisão em Luxemburgo pela Polícia Federal de Alberta Apiricado dos Santos, é Fomanho, que estava concorrendo há mais de 20 anos. Os presos eram considerados o maior fornecedor da moeda para um grupo que atua no Brasil, o PCC (primeiro
comando da capital). Para ajudá-lo a preparar os editais e testes atuais que reuniram a concorrência, coletamos testes de atualidades nos últimos anos que listam competições importantes. Verificar! Verificar!
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