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O pontapé inicial para qualquer conquista é 
o desejo. Quando uma pessoa deseja inten-
samente algo, vai transformando a realidade 

ao seu redor, direcionando-a rumo à concretização desse desejo. É 
verdade: a mente tem o extraordinário poder de fabricar realida-
des. Mas lembre-se de que ela não consegue fazer isso sozinha. 
Quem quer muito algo precisa agir e se fazer merecedor do objeto 
de desejo. Nos minutos que antecedem a prova, reacenda sua pai-
xão e mentalize a sua conquista. Isso servirá de motivação para 
que você dê o seu melhor na prova que está prestes a começar.

dica motivacional
por gabriel granjeiro

boa prova e gran sucesso!

faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores 
e das demais pessoas sujeitas à disciplina de órgãos e serviços da admi-
nistração. Desse modo, o poder disciplinar pode atingir: os servidores 
públicos pelo cometimento de infrações disciplinares; os particulares 
que mantêm algum vínculo jurídico com a Administração, como os 
concessionários e permissionários de serviços públicos, e os contrata-
dos que descumprirem cláusulas contratuais.

à personalidade jurídica da pessoa natural; o 
único absolutamente incapaz é o menor de 16 
anos; associações e fundações não possuem fi ns 
lucrativos, mas podem atuar em áreas econômi-

cas; os prazos prescricionais são em anos e não podem ser alterados 
pelas partes; motivo determinante só invalida o negócio jurídico se 
for expresso; o abuso do direito gera responsabilidade civil objetiva; o 
menor de 16 a 18 anos pode aceitar mandato; o registro da pessoa ju-
rídica tem natureza constitutiva, e o prazo para anular sua constituição 
decai em 3 anos contados da publicação da inscrição no registro; têm 
domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo 
e o preso.

servidor estável no cargo anteriormente ocu-
pado, ou no cargo resultante de sua transfor-
mação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com ressarci-
mento de todas as vantagens.

senvolvimento é que o treinamento geralmente 
é de curto prazo e é voltado para o cargo atual; 
já o desenvolvimento geralmente é de médio 
a longo prazo e é voltado para que o indivíduo 
adquira competências para assumir cargos no 

a) Em sentido formal, subjetivo ou orgânico: nesse aspecto, é enten-
dida como os entes que desenvolvem a função administrativa. Repre-
senta as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos incumbidos 
de exercer a função administrativa do Estado. b) Em sentido material, 
objetivo ou funcional: é a própria atividade administrativa. Representa 
o conjunto de atividades administrativas desempenhadas pelo Estado.

para uma prova longa e trabalhosa (o que não 
signifi ca que será difícil)! É muito melhor come-
çar com as questões de gramática – que costu-
mam predominar na FCC – e só depois ir para 
as de interpretação. Muita atenção às questões 

juízes titulares do Tribunal e seus substitutos, 
salvo por motivo justifi cado, exercerão os man-
datos obrigatoriamente por dois anos, a contar 
da data da posse, e, facultativamente, por mais 
um biênio, desde que reconduzidos pelo mesmo 

hoje, não se esqueça de que o verbo sempre es-
tabelece a concordância com o sujeito (e a banca 
FCC explora excessivamente o sujeito posposto). 
Não procure o sujeito apenas antes do verbo! 
Vale a pena também mencionar que a voz pas-

ção entre interessados do ramo pertinente ao 
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 pela uni-
dade administrativa, a qual afi xará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório 

penais de menor potencial ofensivo, que são 
julgadas pelos Juizados Especiais Criminais 
(JECRIM), as contravenções penais e os crimes 
a que a lei comine pena máxima não superior 
a 2 anos, cumulada ou não com multa. É pre-

processo da investidura inicial. 

siva possui uma estrutura: ser+particípio (analítica) e verbo-se (sin-
tética). Caso não haja essa estrutura, não será voz passiva! Esse deve 
ser seu primeiro critério para eliminar as alternativas improváveis! Em 
breve, você estará no TRF5! Fique com Deus!

e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialida-
de que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas 
da apresentação das propostas (art. 22, § 3º, da Lei n. 8.666/1993). 
Boa prova!

ciso, ainda, atentar-se aos critérios que orientam o processo perante 
o JECRIM, quais sejam: 1) Oralidade, 2) Informalidade, 3) Economia 
Processual e 4) Celeridade. E, mais ainda, o foco do JECRIM é a repara-
ção dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena que não seja 
privativa de liberdade.

de redação (aquelas em que a banca pede para marcar a redação clara 
e correta): olho bem aberto para a concordância, aspecto gramatical 
mais explorado pelo examinador nesse tipo de questão. Uma arma-
dilha comum é eles empregarem sujeito posposto e muito distante do 
verbo. Na hora de analisar as frases, sublinhe os verbos e já encontre o 
sujeito para ver se a concordância está alinhada. E lembre-se: quando 
o sujeito for oracional, o verbo fi ca na terceira pessoa do singular, como 
em “Cabe a você manter a serenidade na hora da prova” (o verbo caber 
tem sujeito oracional). Boa prova!
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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 4007-2501

Demais localidades Demais localidades

(valor de uma ligação local) (valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500 0800-607-2500
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Parcelamento em até 12x sem juros.

www.grancursosonline.com.br
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