
É importante observar que, nas 

GERUND (GERÚNDIO) – VERBO terminado em ING NÃO pre-A força magnética não realiza tra-

Em uma prova que visa o acesso a instituições militares, 

Olá, futuro(a) cadete! Para a prova 

A globalização é uma nova fase do 

PRESENT PARTICIPLE (PARTICÍPIO PRESENTE) – VERBO ter-

A prova de Química da EsPCEx é bastante tradicional. Ha-

SINTAGMA: sequência de palavras 

Olá, futuro aprovado! Tudo bem? Certamente você tem 
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Se há algo que quem não tem quase nada na 
vida não pode perder jamais, é a esperança. 
Refi ro-me ao substantivo cognato do verbo 

esperançar, que signifi ca “levantar-se e ir atrás; agir; construir 
alternativas e soluções; levar adiante uma ideia, um projeto; 
nunca desistir”. Esperançar é almejar, sonhar, agir, buscar. En-
frente a prova de hoje com o espírito cheio de esperança, mas 
segundo o verdadeiro signifi cado da palavra. Ou seja: pense 
positivo e dê o seu melhor. Se for a sua hora, a vaga estará 
reservada pra você! 

dica motivacional
por gabriel granjeiro

boa prova e gran sucesso!

balho, pois é perpendicular à velocidade.  Em 
um ciclo fechado, a variação da energia interna 
de um gás é nula.  No MHS, a energia cinética é 
máxima no ponto de equilíbrio e nula nos extre-

questões de análise combinatória, quando a 
ordem dos elementos altera a natureza dos 
agrupamentos, temos que aplicar arranjos e 
permutações; porém, se a ordem dos elementos 

não a altera, teremos uma combinação. 

verá questões de todas as frentes (geral, físico-química e orgânica). 
Fique atento para as questões de termoquímica, ligações químicas e 
reconhecimento de grupos funcionais. Estatisticamente, esses são os 
assuntos mais cobrados.

que constituem uma unidade da oração, ou seja, 
é a organização dos termos (e suas relações de 
dependência e de ordem) à volta de um elemen-
to essencial.  

conhecimento sobre a implantação da Consolidação das Leis do Traba-
lho, a famosa CLT, Decreto-Lei de 1943, editado no governo do Estado 
Novo de Getúlio Vargas. Pois bem, geralmente tudo aquilo que diz 
respeito ao trabalhador ou a alguma garantia trabalhista, em senso 
comum, é atribuído ao ex-Presidente populista Getúlio Vargas. Um dos 
benefícios de seguridade social que erroneamente é atribuído a Vargas 
é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O fundo foi criado 
no ano de 1966, no governo do Regime Civil Militar de Castelo Branco. 
Deu-se sua concepção como medida alternativa ao regime da Estabili-
dade Decenal previsto na CLT. Cuidado! Bons estudos.

Ex.: O professor                    não respondeu           todas as perguntas.
Sintagma nominal             Sintagma verbal          Sintagma nominal

sempre vale a pena estar com a participação do Brasil na Segunda 
Guerra na cabeça. A entrada no confl ito não foi imediata: Getúlio 
Vargas mantinha uma postura de dualidade entre o Eixo e os aliados. 
Entretanto, com a permissão da construção de bases aliadas na costa 
brasileira, o Eixo retaliou o País atacando a Marinha Mercante. Diante 
desse cenário, foi montada a Força Expedicionária Brasileira – FEB, que 
enviou mais de 25.000 pessoas para o confl ito. A participação brasilei-
ra, ainda que pequena, foi notável o sufi ciente para ter a admiração da 
Itália, inicialmente inimiga no confl ito.

cedido pelo VERBO “TO BE”. É traduzido como INFINITIVO. Examples: 
He insists on TALKING (conversar) to you now. She avoids DRINKING 
(beber) beer.

de hoje, esteja afi ado(a) sobre análise sintática. 
Primeiramente, identifi que o verbo (qual é e de 
qual tipo – ação, estado ou fenômeno da natu-
reza). Em seguida, encontre o sujeito (com isso, 

capitalismo fi nanceiro, comandada pelos países 
ricos e por grandes empresas transnacionais (ul-
trapassa as economias nacionais). É um momen-
to em que ocorre a interdependência entre os 

minado em ING precedido pelo VERBO “TO BE”. É traduzido como GE-
RÚNDIO. Examples: You ARE STUDYING (estudando) English now. They 
ARE PLAYING (jogando) soccer at the moment. PRESENT CONTINUOUS 
– É a LOCUÇÃO VERBAL – ..... ARE STUDYING..., ... ARE PLAYING... 

mos. Logo, a energia potencial elástica é máxima nos extremos e nula 
no ponto de equilíbrio.  A prensa hidráulica é uma máquina que mul-
tiplica força e transmite pressão. O trabalho realizado não é alterado.

atores econômicos globais - governos, empresas e movimentos sociais 
– favorecida pelo domínio do capitalismo após o desmantelamento do 
socialismo. O fenômeno da globalização está dividido em quatro fases: 
a 1ª fase surge com a expansão ultramarina; a 2ª fase, com a revolução 
industrial clássica; a 3ª fase, com o advento da Guerra Fria; e a 4ª fase 
culmina durante o movimento da Nova Ordem Mundial.

você também poderá resolver questões de concordância verbal). Por 
fi m, o possível complemento (se for OD ou OI, você também poderá 
fazer questões de regência).
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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 on-line 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 on-line, 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 Demais localidades

(valor de uma ligação local) (valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas Capitais e regiões metropolitanas0800-607-2500 0800-607-2500
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Parcelamento em até 12x sem juros.

www.grancursosonline.com.br
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