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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!

vo com o botão esquerdo do mouse, dentro da 
mesma unidade lógica, ele é movido para o des-
tino. Se for arrastado para outra unidade lógica, 
será copiado. Nesse caso, se for usada a tecla 
CTRL ao arrastá-lo, será sempre copiado para o 

mando chmod (utilizado no Linux para alterar 
as permissões de uma pasta ou arquivo, por 
exemplo). Com esse comando, é necessário usar 
as permissões para Dono, Grupo e Outros nu-

nistrativa, são cíclicos, dinâmicos e contínuos. Já 
os projetos geram inovação e ampliação do sis-
tema de gestão, criando um resultado singular, 
único e exclusivo. Ambos possuem inícios e fi m 
defi nidos, mas os projetos têm data certa para 

Pública Brasileira, com alguns “pegas” sobre a 
evolução. Lembre-se de que o Departamento Ad-
ministrativo do Serviço Público (Dasp) foi criado 
na década de 1930, por Getúlio Vargas, para im-
plantar a Administração Burocrática. Porém, logo 

tências é um novo modelo que busca ALINHAR 
as competências essenciais da Organização e as 
competências dos funcionários. O mapeamento 
é a primeira etapa e procura identifi car as com-
petências essenciais, assim como mapear as 

compreenda as questões! Só vá ao texto quando 
você já souber o que procurar nele. Faça uma 
leitura bastante atenta, para evitar a releitura 
(quanto mais vezes você ler, mais pode se con-
fundir – além de gastar mais tempo). 

o mais importante movimento messiânico no 
estado de Goiás. Nasceu em Pirenópolis e desta-
cou-se na década de 1930, durante o governo de 
Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira.

maio de 1992 – Estatuto dos  Servidores de 
Goiania: São formas de provimento de cargo pú-
blico: nomeação; readaptação; reversão; apro-
veitamento; reintegração; e recondução. Posse é 
a aceitação expressa das atribuições, dos deve-

questões de gramática das de texto. Comece por 
aquelas e, só depois, faça estas. Tome cuidado 
com as análises sintáticas! Localize o verbo e 
busque o possível sujeito (pela relação de con-
cordância e pelas perguntas “quem” ou “o que”). 

começar e terminar, ao passo que os processos são executados indefi -
nidamente, reiniciando sempre após o fi m. Tanto processos como pro-
jetos são analisados quanto ao nível de maturidade organizacional no 
gerenciamento e ao seu ciclo de vida em gerenciamento. 

competências existentes.

Em 1984, o governador Iris Rezende criou o programa FOMENTAR, que 
impulsionou a industrialização no estado. No ano 2000, o governador 
Marconi Perillo aperfeiçoou o programa, que se transformou no PRO-
DUZIR. Sua principal característica foi a isenção fi scal.

res e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compro-
misso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela au-
toridade competente e pelo empossado. A posse ocorrerá no prazo de 
30 dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por 
mais 30 dias, a requerimento do interessado, havendo motivo justifi ca-
do. Exercício é o efetivo desempenho pelo servidor, das atribuições do 
cargo público. É de 15 dias o prazo para o servidor entrar em exercício.

ver questões de divisão proporcional. 
Exemplo: Dividir o número 350 em partes dire-
tamente proporcionais aos números 3, 4 e 7.
Resolução: 3p + 4p + 7p = 350
14p = 350

p = 350:14
p = 25
3 x 25 = 75
4 x 25 = 100
7 x 25 = 175

destino (não importando a origem e o destino); e, se for usada a tecla 
SHIFT ao arrastá-lo, será sempre movido (não importando a origem e 
o destino).

Lembre-se de que quem defi ne a transitividade verbal é a presença do 
complemento. A análise sintática também é fundamental para a reso-
lução de questões de pontuação, uma vez que a ordem direta dita a 
necessidade (ou não) do emprego de vírgulas.

em 1956, no Governo JK, iniciam-se os estudos de fl exibilizar a burocracia 
por meio da Comissão de Simplifi cação Burocrática (Cosb). Na década de 
1960, por meio do Decreto-Lei n. 200/1967, temos os princípios de des-
concentração e descentralização, que se avançam na década de 1970. Na 
década de 1980, há um retrocesso administrativo com a edição da Cons-
tituição Federal. Esse período pode ser compreendido como paradigma 
pós-burocrático, que avança até a década de 1990, no Governo FHC, com 
a criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
(Mare) e a designação de Bresser Pereira como ministro. Bresser, por sua 
vez, aplica o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) 
com a reforma gerencial. Não houve sucesso em eliminar o patrimonia-
lismo (corrupção e nepotismo) e ainda são mantidas características buro-
cráticas (legalidade) nos dias atuais. Somos gerenciais com características 
burocráticas e vícios patrimonialistas.

mericamente (R = 4 W = 2 X = 1) - chmod [permissões][arquivo ou 
diretório] – Ex.: chmod 777 amor.txt
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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

(valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500
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