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Se você fez sacrifícios e estudou com técnica 
e com os recursos adequados, então uma 
vaga será sua. Não tem erro: a vaga sempre 

pertencerá aos mais esforçados, e não aos mais necessitados. 
Pense nisso, entre no local de prova com a cabeça erguida e dê 
o seu melhor! 

dica motivacional
por gabriel granjeiro

boa prova e gran sucesso!

Contas da União, asseguram-se o contraditório e 
a ampla defesa quando da decisão puder resul-
tar anulação ou revogação de ato administrativo 

que envolvem só gramática. Algumas não exi-
gem que você consulte nenhuma linha do texto. 
Depois, faça as de reescritura (o Cespe sempre 
cobra), mas com muita atenção ao comando: 

correção, sentido ou os dois? Se a banca quiser os dois, sempre comece 
pela correção (olho vivo na concordância e na pontuação!). Por fi m, 
faça as questões de interpretação, não se esquecendo de ancorar sua 
resposta (que trecho do texto valida a alternativa?).

terminado, vá ao texto e tente determinar o 
sujeito. Esse é o primeiro recurso a ser adotado! 
Em análise sintática, lembre-se de que o verbo 
estabelece a concordância com o sujeito (isso 

ajudará a diferenciar o sujeito das demais funções sintáticas). Observe 
também se o termo está ou não preposicionado. A banca também co-
brou, em todas as últimas provas, questões sobre conjunções. Observe 
o valor semântico de cada uma delas.

zada nos processos de seleção por competências 
e consiste em indagar ao candidato como ELE 
AGIU em determinada situação-chave. Diferen-

temente da entrevista situacional, que questiona o que o candidato 
FARIA em uma dada situação hipotética.

bito ou apliquem multa têm efi cácia de título 
executivo extrajudicial, mas não podem ser exe-
cutadas pelo próprio TC. Serão executadas pelo 
órgão de advocacia jurídica do ente ou pelo MP 

em caso de omissão/falha da AGU/Proc. Jurídica.

co e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão OBJETIVAMENTE pelos da-
nos que seus agentes, nessa qualidade, causa-
rem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

modelos administrativos. Lembre-se de que 
atualmente estamos na Administração Geren-
cial com características burocráticas e vícios 
patrimoniais, ou seja, apesar do objetivo de eli-

minar o patrimonialismo e a burocracia racional-legal com a reforma 
gerencial, isso não ocorreu. Associe DASP ao Vargas, COSB ao JK, e DL 
200/67 ao período militar. Durante o Regime Militar, tivemos a descon-
centração e descentralização administrativa por meio do DL 200/67. A 
Constituição Federal foi um retrocesso administrativo.

cessão patrocinada é a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 
contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado; concessão administrativa é 

o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja 
a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 
fornecimento e instalação de bens (Lei n. 11.079/2004).

com o regime diferenciado de contratação (RDC) deverão observar os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igual-
dade, da publicidade, da efi ciência, da probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vincu-
lação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (Lei n. 
12.462/2011).

que benefi cie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do 
ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. 
São inscritos em 31/12, tratados como receita 
extraorçamentária e divididos em processados e 
não processados. O pagamento de um RP é des-

pesa extraorçamentária. A inscrição deverá obedecer à ordem cronoló-
gica e ao credor. As despesas de exercícios anteriores (DEA) são relativas 
a exercícios encerrados para os quais havia saldo sufi ciente e dotação 
específi ca, mas não foram empenhadas na época. Serão pagas com 
empenho em dotação própria e elemento de despesa defi nido. Decor-
rem de reconhecimento de despesas não empenhadas e restos a pagar 
com prescrição interrompida.
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no alvo: 10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos

Mais de 35.000 videoaulas sob demanda.
7.000 cursos por pacote, por matéria ou 
extensivos.
27 anos de tradição em concursos.

“Espaço do aluno” (moderno e prático);
Material de apoio em PDF;
Audioaulas para download;
Acesso a um banco com + de 240.000 questões;
Simulados online corrigidos em tempo real;
Ranking de notas;
Indicadores sobre a sua preparação;
Monitor de desempenho;
Recursos para anotações;
Certifi cação gratuita;
Compatível com iOS, Android e Windows Phone;
Parcelamento em até 12x sem juros.

Acesso a mais de 7.000 cursos online, incluindo os que são 
lançados diariamente.
Troca e inclusão de cursos a qualquer momento e quantas 
vezes quiser.
Mais de 35.000 videoaulas atualizadas.
Ferramenta de estudos personalizada.
Material de apoio em PDF.
Audioaulas para download.
Banco de simulados com + de 245.000 questões.
Fórum de dúvidas.
Pagamento recorrente mensal no cartão de crédito: 
não compromete o limite.
Garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta.*

(*) A solicitação deve ser feita em até 30 (trinta) dias após a compra.

www.grancursosonline.com.br

Acesse: www.grancursosonline.com.br
e comece a estudar AGORA MESMO! www.grancursosonline.com.br

4007-2501

Cargo – Analista de Gestão – Administração

4007-2501
Demais localidades Demais localidades

(valor de uma ligação local) (valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas Capitais e regiões metropolitanas0800-607-2500 0800-607-2500
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Parcelamento em até 12x sem juros.

www.grancursosonline.com.br
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