
Olá, aluno! É comum ser cobrado o 

A taxa de iluminação pública foi 

O poder de polícia é a faculdade de 

Santa Dica caracterizou-se por ser 

Maneira rápida de resolver questões 

A ação civil pública tem vários legi-

Primeiramente, mapeie a prova. Di-

A abertura dos créditos suplementa-

Na sociedade em conta de participação, empreendimento 

Vamos relembrar a sintaxe do co-

Gramática – Lucas Gonçalves

Direito Tributário – Maria Christina

Direito Administrativo – Rodrigo Cardoso Estado de Goiás (realidade ética, social, his-
tórica, geográfi ca, cultural, política e econô-
mica) – Rebecca Guimarães

Raciocínio Lógico-Quantitativo e Matemáti-
ca Financeira – Márcio Flávio

Direito Constitucional – Aragonê Fernandes

Interpretação de Texto – Elias Santana

Finanças Públicas e Orçamento Público – 
Flávio Assis

Direito Empresarial – Leonardo Aquino
Tecnologia da Informação – Jeferson Bogo

Dica 1 -

Dica 10 -

Dica 5 -

Dica 8 -

Dica 3 -

Dica 4 - 

Dica 2 - 

Dica 7 - 

Dica 9 - 
Dica 6 - 

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!

timados para o ajuizamento, entre os quais o 
Ministério Público e a Defensoria Pública (ela 
também pode atuar nas tutelas coletivas). No 
entanto, somente o MP pode promover inqué-
rito civil. O membro do MP Estadual tem legiti-

vida as questões em dois grupos: gramática e 
texto. Comece por aquele e termine com este. 
Antes de ler o texto, compreenda as questões! 
Só vá ao texto quando você já souber o que 
procurar nele. Faça uma leitura bastante aten-

res e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e será prece-
dida de exposição justifi cativa (art. 43 da Lei n. 
4.320/1964).

hoteleiro denominado fl at, os sócios participantes, conhecidos como 
sócios ocultos, não se obrigam para com terceiros – que não os conhe-
cem nem com eles tratam –, mas os sócios ostensivos são os que se 
obrigam com terceiros pelos resultados das transações e obrigações so-
ciais realizadas ou empreendimentos, nos termos precisos do contrato. 

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 nume-
ricamente (R = 4 W = 2 X = 1) – chmod [per-

declarada inconstitucional pelo STF (Súmula Vin-
culante 41 e Súmula 670 do STF) por se tratar de 
um serviço público indivisível, prestado em cará-
ter universal, violando diretamente o art. 145, II, 
da CF e os artigos 77 e 79 do CTN.

que dispõe a Administração Pública para con-
dicionar e restringir o uso e gozo de bens, ati-
vidades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado. Assim, pode-
mos concluir que, por meio do poder de polícia, 

o mais importante movimento messiânico no 
estado de Goiás. Nasceu em Pirenópolis e desta-

uso da colocação pronominal. Por isso, lembre-
-se dos fatores de próclise (atração) para a sua 
prova: palavras negativas; advérbios; pronomes 
demonstrativos; pronomes relativos; pronomes 
indefi nidos; conjunções subordinativas.

missões][arquivo ou diretório] – Ex.: chmod 777 amor.txt

de divisão diretamente proporcional:
Ex.: Dividir o número 1.160 em partes direta-
mente proporcionais aos números 12, 10 e 7.
1º) some as partes: 12+10+7 = 29

ta, para evitar a releitura (quanto mais vezes você ler, mais pode se 
confundir – além de gastar mais tempo).

Fontes de recursos: a) superávit fi nanceiro apurado em balanço patri-
monial do exercício anterior, encerrado em 31/12; b) os provenientes 
do excesso de arrecadação; c) os resultantes da anulação parcial ou 
total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados; 
d) o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juri-
dicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e) os resultantes 
da reserva para contingências;  f ) os recursos que, em decorrência de 
veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, fi carem 
sem despesas correspondentes, desde que haja prévia e específi ca au-
torização legislativa.
O superávit fi nanceiro é a diferença positiva entre o ativo circulante e 
o passivo circulante, apurado no balanço patrimonial, conjugando-se, 
ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de 
crédito a eles vinculadas, deduzidos os créditos reabertos, enquanto o 
excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças acumuladas 
mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, 
ainda, a tendência do exercício, deduzidos os créditos extraordinários 
abertos.

cou-se na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas e Pedro 
Ludovico Teixeira. 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 PRODUZIR. Sua principal característica foi a isenção fi scal.

2º) divida o total pela soma: 1.160:29 = 40
3º) multiplique cada parte por 40:
12x40 = 480
10x40 = 400
7x40 = 280

midade para ajuizar reclamação diretamente no STF, sem precisar de 
ratifi cação do PGR. Cabe ao PGR dirimir confl ito de atribuições entre 
membros do MP Estadual e do MP Federal.

a Administração visa a conter abusos individuais, restringindo o direito 
individual em benefício do bem-estar da coletividade. 
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10 dicas
proféticas 

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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No horário de 8h a 18h, de segunda a sexta-feira

.

Com 5 reais, você pode até comprar:
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