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O poder de polícia é, em regra, 

A suspensão do direito de dirigir 

Os Windows 7, 8, 8.1 e 10 usam 

A exigência de exame psicotécnico, a 

A efetiva integração da totalidade 

Entre as características dos DH, 
História da PRF – Vinicius Moraes 

Legislação Especial – Érico Palazzo

Direito e Processo Penal – Wallace França

Língua Portuguesa – Elias Santana

Legislação Especial – Eduardo Galante

Noções de Direito Administrativo – Gustavo 
Scatolino

Legislação de Trânsito – Estevão Gonçalo 

Informática – Jeferson Bogo

Noções de Direito Constitucional – Aragonê 
Fernandes

Geopolítica Brasileira – Rebecca Guimarães 

Direitos Humanos – Alice Rocha
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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!

limitação de altura mínima e de idade máxima 
são válidas, desde que haja previsão em lei. 
Não há proibição a que o candidato possua 
tatuagens, exceto se a imagem for contrária a 

do território brasileiro é inaugurada no pós-
guerra. A inexistência de uma rede nacional de 
transportes e a fraca densidade populacional nas 
áreas interiores eram entraves ao crescimento 
econômico do País, que, sendo acelerado 

está a relatividade, que indica que os DH 
podem sofrer limitações para acomodar 
outros valores coexistentes na ordem jurídica. 
Exceção (Bobbio): vedação à tortura e vedação 
à escravidão.

tráfi co transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei 
n. 11.343/2006) confi gura-se com a prova da 
destinação internacional das drogas, ainda que 
não consumada a transposição de fronteiras. 
Logo, para incidir o aumento de pena de 1/6 

se a tentativa com a pena correspondente ao 
crime consumado, diminuída de um a dois terços.

com muita atenção, uma vez que ela decidirá 
os classifi cados! Leia primeiramente as questões 
e saiba o que será cobrado; em seguida, vá ao 
texto, buscando e grifando as informações 
relacionadas às questões. Sugiro que você 

Compete ao Ministério da Justiça a autorização 
do porte de arma para os responsáveis pela 
segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou 
sediados no Brasil, e ao Comando do Exército, nos 
termos do regulamento desta Lei, o registro e a 

discricionário. Poderá ser vinculado quando se 
exigir licença para a realização de atividades.

ocorrerá quando o infrator atingir 20 pontos 
(prazo de 6 meses a 1 ano ou, em reincidência, 
em 12 meses, de 8 meses a 2 anos). Também 
ocorrerá quando a infração previr essa penalidade 
(prazo de 2 a 8 meses ou, em reincidência, de 8 a 

shington Luiz, a então Polícia de Estradas de Ro-
dagem, ligada ao DNER (hoje DNIT), tomou cor-
po somente em 1974, com a criação da Divisão 
Polícia Rodoviária Federal. Porém, só em 1988, 
por meio da CFRB/1988, foi institucionalizada e 

como sistema de arquivos padrão o sistema 
NTFS; e o Linux, o EXT4. Os dois sistemas 
operacionais podem ser instalados em um 
mesmo computador usando-se discos distintos, 
ou em um mesmo disco particionado (dividido 

concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, 
atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição 
internacional ofi cial de tiro realizada no território nacional.

logicamente – cada partição será formatada com seu respectivo 
sistema de arquivos). Nessa situação, temos um Dual Boot, o qual será 
gerenciado pelo LILO ou pelo GRUB (gerenciadores de boot do Linux) e 
permitirá escolher qual sistema operacional será inicializado (sempre 
um de cada vez).

(um sexto) a 2/3 (dois terços) ao crime de tráfi co de drogas, basta 
comprovar que a substância entorpecente, ainda que apreendida em 
território nacional, tinha como destino país estrangeiro.

comece por gramática; depois, faça as questões de análise de texto. 
Certamente, haverá itens sobre pontuação; não se esqueça de que eles 
dependem do seu conhecimento de análise sintática. 

18 meses, ou pelo prazo defi nido pela própria infração). Não confunda 
essas com a suspensão ou proibição de habilitar-se, aplicada pelo juiz 
como pena ou medida cautelar.

integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública.

desde Getúlio Vargas, exigia novos mercados internos e no exterior. 
A construção de Brasília, o asfaltamento e a implantação de novas 
rodovias interligando a nova capital federal a diferentes pontos do País 
propiciaram uma melhor articulação da região Centro-Oeste com o 
restante deste. Mas a integração efetiva do Centro-Oeste à economia 
nacional e internacional consolidou-se apenas nos anos 1970, com a 
implantação de projetos de desenvolvimento regional e de programas 
especiais que redundaram em melhoria relativa das infraestruturas 
de transporte, comunicação e energia, criando as condições para a 
expansão da agricultura moderna em bases empresariais.

algum valor constitucional (ex.: suástica).
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10 dicas
proféticas 

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos OAB XXVII

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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