
 O ato administrativo é composto por cinco elementos: 

 É obrigatória a promoção do juiz que 

Quando a demissão do servidor está-
Olá, querido(a)! Hoje é o dia da sua As primeiras questões costumam 

De acordo com o RI-TRE/TO, os juízes 

Em caso de adoção do sistema eletrônico de votação, o voto será 

A pessoa com defi ciência é apenas 

   O Google Chrome possui uma fer-
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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!

A Administração Pública é estudada sob dois sentidos: 

competência (conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e 
agentes, fi xadas pelo direito positivo); fi nalidade (resultado que a Ad-
ministração quer alcançar com a prática do ato); forma (modo através 
do qual se exterioriza o ato administrativo, é seu revestimento); motivo 
(pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato ad-
ministrativo); objeto (efeito jurídico imediato que o ato produz). Boa 
prova!

fi gure por três vezes consecutivas ou cinco alter-
nadas em lista de merecimento.

vel for invalidada por sentença judicial, ele será 
reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se 
estável, reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em dis-
ponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Boa 
prova!

uma pessoa como outra qualquer. Ao analisar 
suas questões, compare os direitos da PcD com 
os direitos de quem não tem defi ciência e acres-
cente a perspectiva das ações afi rmativas que 

ramenta denominada Google Cloud Print. Ela 
permite que as impressoras instaladas em um 
computador possam ser acessadas de qualquer 
local via conexão à internet.

titulares do Tribunal e seus substitutos, salvo por 
motivo justifi cado, exercerão os mandatos obri-
gatoriamente por dois anos, a contar da data da 
posse, e, facultativamente, por mais um biênio, 
desde que reconduzidos pelo mesmo processo 

aprovação no TRE-TO! Portanto, esteja atento 
ao que o Cespe exigirá de você. As questões de 
concordância são muito frequentes. Lembre-se 
de identifi car o sujeito (por meio das perguntas 
“que?” OU “o que?”) e o núcleo (substantivo sem 

ser de interpretação de texto, depois vêm as de 
gramática. Você pode começar com as de gra-
mática, para otimizar o tempo de prova e dar 
um tempinho para o seu cérebro – que natural-
mente estará agitado –, acalmar-se e ter mais 

feito no número do candidato ou da legenda partidária. Especifi camente na 
votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda par-
tidária os votos em que não seja possível a identifi cação do candidato, desde 
que o número identifi cador do partido seja digitado de forma correta.

da investidura inicial. 

a) Em sentido formal, subjetivo ou orgânico: nesse aspecto, é enten-
dida como os entes que desenvolvem a função administrativa. Repre-
senta as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos incumbidos 
de exercer a função administrativa do Estado;  b) Em sentido material, 
objetivo ou funcional: é a própria atividade administrativa. Representa 
o conjunto de atividades administrativas desempenhadas pelo Estado. 

preposição/verbo, se for sujeito oracional). Não se esqueça também de 
que o sujeito não é separado do verbo por vírgula (e que o sujeito pode 
estar posposto). Fique com Deus! Boa prova!

concentração no texto. Antes das questões de interpretação, leia o tex-
to com total atenção: sublinhe as palavras-chave, circule os conectores 
e os termos de referência – esses recursos ajudam a manter o foco na 
leitura! Volte ao texto sempre que for necessário! Boa prova!

– Rodrigo Cardoso

nascem para garantir os direitos que outrora não foram respeitados. 
Em regra, é dever do poder público garantir o respeito aos direitos da 
PcD, mas todos devem comunicar à autoridade competente qualquer 
forma de ameaça ou de violação aos direitos da PcD.
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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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