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Acredite que você é merecedor da vaga 
em disputa e não tema! Você se preparou 
adequadamente, com esforço, suor e pai-

xão. Antes de abrir a prova, mentalize a imagem de você já 
empossado no cargo e servindo a Sua Excelência o cidadão-
-cliente. GRAN sucesso na prova de hoje! Chegou sua vez! 

dica motivacional
por gabriel granjeiro

boa prova e gran sucesso!

Olá, pessoal! Vamos às funções da Ad-
ministração. O planejamento consiste em diag-
nosticar e defi nir objetivos e metas futuras, já a 
organização consiste em estruturar e coordenar 
os recursos – normalmente cobram estruturas 

organizacionais e tipos de departamentos. Em direção, alocam-se os 
recursos humanos e, no controle, iremos comparar os resultados apre-
sentados. O termo “monitoria” consiste em observar, não envolve exa-
tamente a ação de correção do controle. Atenção ao Ciclo PDCA: a ação 
de melhoria consiste no estágio ACT e, a verifi cação, no check.

Queridos(as) alunos(as), muito 
cuidado com isto: nos casos autorizados cons-
titucionalmente de acumulação de cargos, 
empregos e funções, a incidência do teto cons-
titucional do art. 37, XI, da CF/1988 pressupõe 

consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a ob-
servância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do 
agente público. Excelente prova!

(Lei n. 13.146/2015) alterou alguns dispositivos 
do Código Civil brasileiro, entre eles o que trata 
da capacidade civil. Assim, a pessoa com defi ci-
ência (qualquer defi ciência) NÃO poderá mais 
ser considerada incapaz (nem absoluta nem 

equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir em-
pregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado, con-
forme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988 (S. 455 do TST).

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 

a prática do ato); forma (é o modo por meio do 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); objeto (é o 
efeito jurídico imediato que o ato produz). Boa prova!

ou coisas no tempo e no espaço, sem a neces-
sidade de informações de dentro do texto – o 
próprio contexto providencia essa situação. Ex-
certo: trecho extraído de uma obra, fragmento, 
passagem de um texto. Escorreito: correto, que 

está perfeito, apurado.

de provimento efetivo fi cará sujeito a estágio probatório por período 
de três anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto 
de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes 
fatores: I – assiduidade; II – disciplina; III – capacidade de iniciativa; 
IV – produtividade; V – responsabilidade. Boa prova!

questões de concordância. Gramaticalmente, 
o verbo concorda com o núcleo do sujeito (em 
caso de sujeitos nominais, um substantivo sem 
preposição). Em questões de crase, não perca 

CLT (regra), compete ao reclamante ou reclama-
do ajuizar sua demanda no local onde os servi-
ços foram prestados. Todavia, o § 3º do mesmo 
dispositivo fl exibiliza esse entendimento ao 

quivo com o botão esquerdo do mouse dentro 
da mesma unidade lógica, ele é movido para 
o destino. Se for arrastado para outra unidade 
lógica, será copiado. Nesse caso, se for usada a 

tempo olhando para o acento grave, mas para as causas que motivam 
o seu aparecimento (identifi que quem pede a preposição – verbo, 
substantivo, adjetivo ou advérbio – e se a expressão posposta à fusão 
obriga, rejeita ou faculta artigo feminino defi nido). Outro assunto ga-
rantido são as conjunções. Leia o texto e identifi que a semântica corre-
ta antes de resolver a questão. Fique com Deus! Um abraço!

relativamente) por causa de sua defi ciência. Ela é, portanto, conside-
rada plenamente capaz para a realização de todos os atos da vida civil. 
Como absolutamente incapaz tem-se, hoje, unicamente os menores 
de 16 anos de idade.

apontar que, havendo a contratação em local diverso daquele em que 
se deu a prestação do serviço, o trabalhador poderá ajuizar a reclama-
ção em qualquer das duas localidades.

tecla CTRL ao arrastá-lo, ele será sempre copiado para o destino (não 
importando a origem e destino) e, se for usada a tecla SHIFT ao ar-
rastá-lo, será sempre movido (não importando a origem e o destino).
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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 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.

www.grancursosonline.com.br

diferenciais exclusivos:
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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.

Acesse: www.grancursosonline.com.br
e comece a estudar AGORA MESMO!

4007-2501
Demais localidades

(valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500
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www.grancursosonline.com.br
4007-2501

Demais localidades
(valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500
www.grancursosonline.com.br
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