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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!

texto, pois eles mantêm a relação de coesão da 
redação, ou seja, a conexão entre frases, orações, 
períodos e parágrafos. Um conectivo que “faz 
muita falta” na hora da produção do texto é aque-

dicional, logo ele é o único que não possui a pro-
priedade comutativa, isto é, “Se A, então B” não é 
equivalente a “Se B, então A”. As duas principais 
equivalências que a FGV exige dos candidatos são: 

que irá mencionar no desenvolvimento: dois ou 
três argumentos são sufi cientes. Apresente as 
ideias em uma escala crescente de importância 
(da mais simples para a mais importante).

sobretudo das concessivas e adversativas. Esses 
conectivos introduzem orações que dão ideia 
de oposição, contraste. Concessivas (orações 
subordinadas adverbiais): embora, conquanto, 

bem que, se bem que, posto, posto que, sem que, apesar de que, nem 
que, por menos que, por mais que, ainda que, em que pese, quando 
mesmo. Adversativas: mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, 
não obstante, senão, todavia. Boa prova!

mia funcional, administrativa e fi nanceira, obedecidas as formalidades 
legais, têm efi cácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a com-
petência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas.

nomeado para o cargo de provimento perma-
nente fi cará sujeito a estágio probatório por um 
período de três anos, durante o qual sua aptidão 
e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados os seguintes 

que contêm um comando geral do Executivo, 
visando à correta aplicação da lei. ATOS ORDI-
NATÓRIOS: visam disciplinar o funcionamento 
da Administração e a conduta funcional de seus 
agentes. ATOS NEGOCIAIS: são atos praticados 

Bahia é chefi ado pelo Procurador-Geral de Justi-
ça, nomeado pelo Governador do Estado dentre 
os integrantes da carreira, com o mínimo de 10 
(dez) anos de serviço na instituição, indicados 
em lista tríplice, para mandato de 2 (dois) anos, 

na prova de Português! Pode haver um só tex-
to para várias questões ou vários textos curtos 
– um para cada questão. Veja como estará sua 
prova. Se houver poucos (e longos) textos, res-

le em que se deve “somar” ou “adicionar” uma ideia a outra, a exemplo 
do “somado a isso”, “ademais”, “além disso”, “outrossim”. Portanto, use e 
abuse deles, contudo tenha cuidado, pois é interessante que você não 
empregue os mesmos, mas utilize sinônimos. Um abraço e bons estudos!

“Se A, então B” é equivalente a “Se não B, então não A” e também “não A 
ou B”. Já a negação de “Se A, então B” corresponde a “A e não B”.  Observar 
a relação entre espaço e capacidade, em que 1m3 equivale a 1000l, e que 
volume corresponde a espaço ocupado. Em porcentagem é importante 
ressaltar que o referencial será sempre 100%.

nosticar a situação atual para estabelecer metas 
e objetivos futuros e assim elaborar os planos: 
estratégico, tático e operacional. Na organiza-
ção, iremos estruturar esse plano e atribuir as 
funções em cada nível. Na direção, alocaremos 

as pessoas e acompanharemos a execução das atividades. Por fi m, mas 
durante todo o processo, teremos o monitoramento e controle, para 
que possamos alinhar os resultados aos objetivos previstos.

permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.

que contêm uma declaração de vontade do poder público coincidente 
com a pretensão particular. ATOS ENUNCIATIVOS: são todos aqueles em 
que a Administração se limita a certifi car ou a atestar fato ou emitir 
uma opinião sobre determinado assunto, sem se vincular ao seu enun-
ciado. ATOS PUNITIVOS: são aqueles que contêm uma sanção imposta 
pela administração em relação àquele que infringe as disposições legais.

pire fundo e faça uma leitura bem atenta, sublinhe as palavras-chave, 
circule os conectores e os termos de referência – esses recursos aju-
dam a manter o foco na leitura! Só passe para as questões quando 
tiver entendido com clareza o texto. Se houver vários textos, comece 
dos mais curtos, normalmente os que dão menos trabalho. É preciso 
também ter muita atenção com os enunciados – só leia as alternativas 
depois de entender claramente o que quer o examinador. Boa prova! 
Vai dar certo!

fatores: I – assiduidade; II – disciplina; III – capacidade de iniciativa; 
IV – produtividade; V – responsabilidade (Lei n. 6.677/1994).
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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.

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 Demais localidades

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

0800-607-2500 0800-607-2500
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Parcelamento em até 12x sem juros.

www.grancursosonline.com.br
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