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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!

dual prevê algumas defi nições, dentre elas uma 
importante diz respeito às ações afi rmativas: 
são os programas e as medidas especiais ado-

tados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desi-
gualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.

e do Corpo de Bombeiros Militar são servido-
res públicos militares do Estado regidos por 
estatutos próprios, estabelecidos em lei com-
plementar, observado, dentre outros critérios: 
remuneração especial do trabalho que exceder à 

ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 
corpos de bombeiros militares, além das atribui-
ções defi nidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil.

são de ação penal pública incondicionada. A 
representação, mencionada no art. 12 da Lei n. 
4.898/1965, não é aquela condição de procedi-
bilidade do Código de Processo Penal, e sim ape-
nas o direito de petição contra o abuso de poder 

nistrativa e operacionalmente, à Secretaria de 
Estado responsável pela Segurança Pública no 
Estado do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar 
estrutura-se em órgãos de Direção, de Apoio e 
de Execução. Ao Comando-Geral, que é o órgão 

dica para você refrescar a memória antes da sua 
prova? Então aí vão as principais teclas de atalho 
do Windows 8. WIN+C – exibe a barra lateral 
de botões; WIN+D – exibe a desktop; WIN+E – 
abre o explorador de arquivos; WIN+F – abre a 

hoje pelas questões de gramática (depois, faça 
as de texto). Sua banca adora explorar análise 
sintática. Para tanto, siga os seguintes passos: 
identifi que o verbo; veja se há sujeito (por meio 
da concordância verbal, principalmente); veja se 

costuma trazer um texto extenso, mas pouco ex-
plorado quanto à interpretação, já que a maioria 
das questões é de gramática. Frequentemente, 
há lacunas espalhadas no texto, então é bom 
você ir direto às questões, saber qual o objetivo 

de divisão diretamente proporcionais:
Ex.: Dividir o número 1.160 em partes direta-
mente proporcionais aos números 12, 10 e 7.
1º) some as partes: 12+10+7=29
2º) divida o total pela soma: 1160:29=40

preservação da ordem pública no Estado e consi-
derada Força Auxiliar, reserva do Exército Brasi-
leiro é instituição permanente e regular, organi-
zada com base na hierarquia e na disciplina, sob 
a autoridade suprema do Governador do Estado. 

pesquisa do Windows; WIN+L – bloqueia a sessão do usuário; WIN+M 
– minimiza todas as janelas; WIN+R – abre o comando executar; 
WIN+T – exibe a barra de tarefas no Metro; WIN+TAB – alterna entre 
aplicativos abertos; WIN+PrintScreen – salva um print da tela em ar-
quivo. Boa prova para você!

há complemento (o que vai defi nir a transitividade). A depender da 
questão, também será necessário analisar se há voz ativa ou passiva 
(esta defi nida por estrutura SER+PARTICÍPIO – voz passiva analítica 
– ou VERBO+PA – voz passiva sintética). Além disso, não se esqueça: 
apassivar uma oração signifi ca transformar o objeto direto em sujeito 
paciente! Com essas dicas, você vai garantir preciosas questões no seu 
concurso! Fique com Deus! Boa prova!

das lacunas. Dessa forma, a leitura do texto é limitada aos trechos que 
interessam à banca. Isso agiliza o processo e o torna mais objetivo. Boa 
prova!

A hierarquia e a disciplina militares são a base institucional da Brigada 
Militar. Ao servidor militar da ativa é vedado participar de gerência ou 
administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer co-
mércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal.

jornada de quarenta horas semanais, bem como do trabalho noturno, 
e outras vantagens que a lei determinar e regime de dedicação exclu-
siva, nos termos da lei, ressalvado o disposto na Constituição Federal.

3º) multiplique cada parte por 40: 12x40 = 480  10x40 = 400 7x40 = 
280. Prontinho!

de Direção-Geral da Brigada Militar, compete a administração da insti-
tuição. O Comandante-Geral é indicado pelo Secretário de Estado res-
ponsável pelos assuntos de segurança pública e nomeado pelo Chefe 
do Poder Executivo Estadual.
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no alvo: 10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos

Brigada Militar RS

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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