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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!

ausente ou foragido, será processado ou julgado sem 
defensor. Art. 361 – Se o réu não for encontrado, 
será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 
dias. Art. 362 – Verifi cando que o réu se oculta para 
não ser citado, o ofi cial de justiça certifi cará a ocor-

sua confi guração padrão, entre outras novidades, trou-
xe a possibilidade de serem utilizadas várias áreas de 
trabalho. Para criar uma área de trabalho, o usuário 
pode utilizar o atalho Winkey+TAB ou o botão Task 
View – visão de tarefas.

registrados no Brasil são silvestres, não há registro de 
febre amarela urbana no País. Outra coisa importante 
foi a renúncia de Jacob Zuma, o ex-presidente da Áfri-
ca do Sul. Seu partido, o CNA, não manteve apoio a 
sua fi gura. A novidade das eleições de 2018 no Brasil 

Como podemos transformar um “Se...então...” em um 
“ou”, podemos fazer o processo inverso, sair de um 
“ou” e voltar para um “Se...então...”. A regra é a mes-
ma: nega-se a primeira ideia, mantém-se a segunda 
ideia (NEyMA). Ex.: “Márcio é careca ou Ana não é 

juízo) ao erário, deverá haver a devida indenização. 
Ainda, havendo enriquecimento ilícito do agente 
público ou do terceiro, esses perderão os valores 
acrescidos de forma ilegal. Desse modo, o art. 6º da 
Lei n. 8.429/1992 estabelece que, “no caso de enri-

texto, você precisa fazer a leitura atenta e sistemática 
do texto. Não vale ter preguiça! Nada de “ler o texto 
rapidinho e passar para as questões” – isso não é uma 
boa técnica para a prova da Vunesp. Você deve ler o 
texto com atenção, sublinhando as palavras-chave 

TJSP, na lavratura de atos, serão observados, dentre 
outros, os seguintes requisitos: a escrituração será 
sempre feita em vernáculo, preferencialmente por 
meio eletrônico, com tinta preta ou azul, indelével. 

nais de Contas; Tribunal Marítimo; Tribunal Arbitral; 
Justiça Desportiva; Ministério Público; Defensoria 
Pública; Conselho da República e Conselho de Defesa 
Nacional.

nática por colocação pronominal. Por isso, lembre-
-se: verbos no futuro e no particípio NÃO admitem 
ênclise; não se inicia um período com um pronome 
oblíquo átono; a mesóclise é uma forma exclusiva 
dos verbos no futuro (do presente ou do pretérito); 

peição do juiz é de 15 dias; se for atribuído efeito suspen-
sivo, o processo fi cará suspenso até decisão do incidente. 
Cuidado: impedimento do juiz é causa de ação rescisória; 
suspeição, não! A estabilização da decisão somente ocor-
re no caso de tutela antecipada antecedente, podendo 

rência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida no Código 
de Processo Civil. Art. 366 – Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, fi carão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  

Na escrituração, serão evitadas as seguintes práticas: entrelinhas, erros de di-
gitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. Na escrituração, veda-se: a) 
a utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como o 
uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção; b) a utilização 
de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da 
assinatura do juiz.

quecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro benefi ciário os bens 
ou valores acrescidos ao seu patrimônio”. Boa prova!

e pensando qual a tipologia, o tema, a intenção do autor. A banca gosta de 
cobrar com frequência signifi cação vocabular, com sinônimos ou antônimos. 
A dica é: muita atenção no enunciado. Veja se a banca quer uma palavra com 
sentido equivalente ao da palavra que ela destacou do texto OU com sentido 
oposto. Não vale perder a questão por descuido na leitura do enunciado: ele 
também é um texto que você deve interpretar. Estamos na torcida por você! 
Boa prova!

ser revista em outra ação no prazo de até 2 anos. A tutela de evidência não exige 
demonstração de urgência para ser concedida. O réu pode apresentar contestação 
e reconvenção na mesma peça processual, no prazo de 15 dias.  Revelia é ausência 
de contestação. A confi ssão da parte pode ocorrer pelo depoimento pessoal. A exis-
tência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, 
a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião – é a chamada 
ata notarial. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferi-
das na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo 
de execução e no processo de inventário. Prazos recursais são de 15 dias; embargos 
de declaração, 5 dias.

goiana”. Isso equivale a “Se Márcio não é careca, então Ana não é goiana”.

os fatores de atração (sobretudo, na Vunesp, NÃO, ADVÉRBIOS e PRONOMES) 
favorecem a ocorrência da próclise! Por fi m: tratando-se de complementos 
verbais, os pronomes O, A, OS e AS são usados como objetos diretos; LHE e 
LHES, objetos indiretos! Fique com Deus! Boa prova!

é o voto impresso. O TSE vai testá-lo em 5% das urnas.



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

(valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500

0800-607-2500
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