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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!

pretação são as únicas da prova que você pode 
fazer com consulta? Pois é! Não desperdice isso 
então! E, como o texto não vai sair de lá mesmo, 
você pode (e deve!) começar pelas questões de 

gramática. Geralmente, as duas ou três primeiras questões de cada 
texto cobram interpretação, as demais só usam o texto como pretexto 
para cobrar conteúdos gramaticais. Comece por estas! Quando for fa-
zer as de interpretação, faça uma leitura bem atenta do texto (antes, 
claro!): enquanto lê, sublinhe as palavras-chave, os conectores, pause 
a leitura e se pergunte o que você está entendendo. A leitura é um pro-
cesso que deve ser automonitorado. Veja se a questão destaca algum 
trecho do texto. Se destacar, releia, para garantir o seu entendimento, 
e só depois leia as alternativas. Estamos na torcida por você!

início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das 
partes por advogado. § 1º  As partes não poderão ser representadas 
por advogado comum. § 2º  Faculta-se ao trabalhador ser assistido 
pelo advogado do sindicato de sua categoria (art. 855-B da CLT).

servidor estável no cargo anteriormente ocupa-
do, ou no cargo resultante de sua transformação, 
quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens.

deve ser celebrado por escrito e deve conter es-
pecifi camente o valor da hora de trabalho, que 
não pode ser inferior ao valor horário do salário 
mínimo ou àquele devido aos demais emprega-
dos do estabelecimento que exerçam a mesma 

Estadual) julgar ações decorrentes das relações 
de trabalho quando se tratar de servidor regido 
por vínculo estatutário ou nas contratações tem-
porárias para atender à necessidade temporária. 
Por outro lado, caberá à Justiça do Trabalho 

necessária, será biopsicossocial, realizada por 
equipe multiprofi ssional e interdisciplinar e 
considerará: os impedimentos nas funções e nas 
estruturas do corpo, os fatores socioambientais, 

por cinco elementos: competência (conjunto de 
atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agen-
tes, fi xadas pelo direito positivo); fi nalidade (é 
o resultado que a Administração quer alcançar 
com a prática do ato); forma (é o modo através 

licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreen-
didos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis adquiridos 
por procedimento judicial ou dação em pagamento, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação (art. 22, § 5º, da Lei 
n. 8.666/1993). Boa prova!

deverá haver a devida indenização. Ainda, havendo enriquecimen-
to ilícito do agente público ou do terceiro, esses perderão os valores 
acrescidos de forma ilegal. Desse modo, o art. 6º da Lei n. 8.429/1992 
estabelece que, “no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente 
público ou terceiro benefi ciário os bens ou valores acrescidos ao seu 
patrimônio”. Boa prova!

explorar transitividade verbal. Antes de atacar 
cada uma das alternativas, destaque os verbos 
e classifi que-os em ação (pode ser VTD, VTI, 
VTDI ou VI), estado (pode ser VL ou VI) ou fenô-
meno da natureza (apenas VI). Isso o(a) ajuda-

quando o vínculo for celetista, mesmo nas empresas públicas e nas 
sociedades de economia mista. 

psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a 
restrição de participação. O Poder Executivo criará instrumentos para 
avaliação da defi ciência. Não se esqueça de que a pessoa com defi ciên-
cia é apenas uma pessoa e deve ter seus direitos respeitados.

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!

rá a identifi car a resposta correta! Nas questões de crase, mantenha 
o foco na possibilidade de haver artigo, uma vez que esse é o ponto 
mais explorado por essa banca! Ademais, cuidado com a semântica das 
conjunções! Se você se preparou adequadamente, merece chegar ao 
TRT21! Fique com Deus!

função em contrato intermitente ou não (art. 452-A da CLT).
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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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