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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!

investigação das autoridades judiciais, podendo 
atuar sempre que não incidir a cláusula de re-
serva de jurisdição. Nesse sentido, elas podem 
determinar a quebra de todos os sigilos, exceto o 

as questões que abordam conteúdos meramen-
te gramaticais. A FCC cobra muito esses conte-
údos, e essas questões podem ser respondidas 
sem a leitura do texto. Deixe para ler os textos 
depois, quando sua ansiedade já tiver diminu-

petência para a União estabelecer normas gerais 
de licitação e contratação. A criação de nova mo-
dalidade de licitação, por se tratar de norma ge-
ral, deve ser feita pela União e por meio de LEI.

ofício pelo juiz, e a prisão preventiva somente é 
cabível de ofício pelo juiz no curso da ação penal, 
não podendo ocorrer, de ofício, durante a inves-
tigação policial.

Interno, à questão do quorum e do procedimen-
to de votação. O quorum, em regra, é de maioria 
simples; e algumas leis ordinárias têm quorum 
diferenciado (extinção e criação de RA – Maioria 
Absoluta; extinção ou privatização de estatais – 

atendimento de cônjuge ou dependente com 
defi ciência, de horário especial de serviço, in-
dependentemente de compensação de horário.

embora decorrido o período de sua duração ou 
cessadas as circunstâncias que a determinaram, 
aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, 
ainda que a lei posterior seja mais gravosa, e a 
lei penal mais grave aplica-se ao crime continu-

meação; II) reversão; III) aproveitamento; IV) 
reintegração; V) recondução. CUIDADO! Rea-
daptação, na Lei n. 840/2011, NÃO é forma de 
provimento.

discutível (ou apresentada como tal) tanto para 
o locutor como para o interlocutor, já que seu 
sentido está atrelado a um elemento linguístico.
SUBENTENDIDO: dá ao locutor a chance de se 
apegar ao sentido literal da palavra ou expressão 

Maioria Qualifi cada; benefícios fi scais – Maioria Qualifi cada). As vota-
ções, em regra, são ostensivas e simbólicas. Serão ostensivas nominais 
quando o deputado requerer, quando houver procedimento de verifi -
cação de votação ou proposições que demandem quorum diferente do 
geral. Faça as questões com tranquilidade e confi ança. 

ado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência. 

apesar de ser a terceira cidade mais rica do país.
Os principais rios, dos 7 que possui, são: Desco-
berto, Paranoá e São Bartolomeu. A Constituição 
de 1891, em seu artigo 3º, determinou que a 
capital fosse transferida para o planalto central.

ído. Leia com muita atenção, com pausas ao longo da leitura, a fi m 
de garantir a concentração e o entendimento. Ao longo da leitura, 
vá identifi cando o tema, a tipologia, os termos de referência, porque 
isso mantém o foco! Sempre que a questão exigir, volte ao texto: as 
questões de interpretação são as únicas que podemos responder com 
consulta.

das comunicações telefônicas (interceptações). Por outro lado, elas não 
podem determinar violação de domicílio, prisão preventiva ou tempo-
rária, além de medidas como arresto, sequestro, penhora, indisponibi-
lidade de bens, ressarcimento ao erário e retenção de passaporte.

e, assim, conseguir negar que tenha dito o que ele realmente quis dizer.
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no alvo:10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos

Técnico Legislativo     Policial Legislativo

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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