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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!

dada é o montante total, apurado sem dupli-
cidade, das obrigações fi nanceiras do ente da 
Federação, assumidas em virtude de leis, con-
tratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito, para amortização em pra-

Weakness, Opportunities e Threats), também 
conhecida como análise FOFA (Forças, Oportu-
nidades, Fraquezas e Ameaças), é uma técnica 
de avaliação dos ambientes interno e externo 
da entidade durante a etapa do diagnóstico 

novo modelo que busca ALINHAR as compe-
tências essenciais da organização e as compe-
tências dos funcionários. O mapeamento é a 
primeira etapa e procura identifi car as compe-

solver questões de divisão proporcional. 
Exemplo: Dividir o número 350 em partes direta-
mente proporcionais aos números 3, 4 e 7.

tre ética e moral. A ética inclui a moral, pois refe-
re-se ao estudo e à refl exão sobre regras, normas 
etc. A moral é normativa e tem relação com a éti-
ca, porém estabelece uma concretude ao defi nir 
as normas, alcançando determinado grupo social.

sidente da República dentre cidadãos maiores 
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico 
e reputação ilibada (não precisa ser das carreiras 
da AGU). O AGU poderá delegar para o Procura-
dor-Geral da União suas competências para: i) 

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

atendida sem seu consentimento prévio, livre e es-
clarecido em casos de risco de morte e de emergên-
cia em saúde, resguardado seu superior interesse e 
adotadas as salvaguardas legais cabíveis.

cinco elementos: competência (conjunto de atri-
buições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes, 
fi xadas pelo direito positivo); fi nalidade (é o re-
sultado que a Administração quer alcançar com 

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-

desistir, transigir, acordar e fi rmar compromisso nas ações de interesse 
da União, nos termos da legislação vigente; e ii) promover a lotação e 
a distribuição dos servidores (apenas, não dos membros), no âmbito 
da AGU. 

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

a prática do ato); forma (é o modo mediante o qual se exterioriza o ato 
administrativo, é seu revestimento); motivo (é o pressuposto de fato e 
de direito que serve de fundamento ao ato administrativo); e objeto (é 
o efeito jurídico imediato que o ato produz). 

estratégico. Na análise SWOT, são identifi cados os fatores internos 
controláveis (forças e fraquezas) e os fatores externos não controláveis 
(oportunidades e ameaças).

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.

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

tências essenciais e mapear as competências existentes.

zo superior a doze meses, enquanto a dívida mobiliária é dívida pública 
representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco 
Central do Brasil, dos Estados e Municípios. Ambas não se confundem 
com operação de crédito, que é compromisso fi nanceiro assumido em 
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aqui-
sição fi nanciada de bens, recebimento antecipado de valores prove-
nientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil 
e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
fi nanceiros. Serão incluídas na dívida pública consolidada da União a 
relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do 
Brasil e as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas 
receitas tenham constado do orçamento.
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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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