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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!

teis de arma de fogo (PAFs) são instrumentos 
perfurocontundentes que atuam perfurando 
por impacto. Quando o tiro for efetuado a curta 
distância contra o corpo da vítima, poderão ser 
visualizadas, na ferida, as orlas ou zonas de es-

escreva a forma correta na frente. Se errar toda 
uma linha, passe um traço em toda a linha (não 
risque palavra por palavra).

punibilidade, somente se aplica à ação penal 
exclusivamente privada, nunca à ação penal pri-
vada subsidiária da pública.

lativa ao crime de lesão corporal resultante de 
violência doméstica contra a mulher é pública 
incondicionada. CPP – Art. 158. Quando a in-
fração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não 

questões de gramática. Para as questões de in-
terpretação, leia o texto com atenção (sublinhe 
as palavras-chave, circule os conectivos), a fi m 
de garantir que você de fato está entendendo a 
ideia central e as relações de sentido. Ao longo 

cânicas podem ser classifi cadas em: lesões 
punctórias ou perfurantes (ex.: alfi nete e agu-
lha), lesões incisas ou cortantes (ex.: navalha e 
bisturi), lesōes contusas (ex.: martelo e pedra), 
lesões perfuroincisas ou perfurocortantes (ex.: 

dades materializar o fato criminoso, sugerir a 
autoria do crime, bem como propor os meios, a 
circunstância e a dinâmica do ato delituoso.

co Estado Sólido), assim como os discos rígidos 
convencionais, são memórias secundárias ou de 
massa, não voláteis. Mas, ao contrário dos dis-
cos rígidos convencionais, que utilizam partes 
móveis (discos, braço de leitura/gravação...) e 

quando houver dúvidas sobre a identidade do 
cadáver. Poderá ser realizada a identifi cação por 
impressão papilar, por exame odontológico ou 
por exame de DNA.

explorar aspectos morfossintáticos em questões 
de prova. Lembre-se de que quem concorda com o 
verbo é o sujeito (portanto, eles tendem a estabele-
cer uma relação de equivalência quanto ao número 
– singular e plural – a não ser que se trate de algum 

punhal e faca), lesões cortocontusas (ex.: machado e enxada), lesōes 
perfurocontusas (ex.: projétil de arma de fogo e picador de gelo). No 
período post-mortem, ocorrem fenômenos destrutivos de putrefação, 
sendo eles: período de coloração, período gasoso, período coliquativo e 
período de esqueletização. Podem, ainda, ocorrer fenômenos conser-
vadores, que são: saponifi cação, mumifi cação e calcifi cação.

podendo supri-lo a confi ssão do acusado. Art. 167. Não sendo possível 
o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a 
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 

da leitura, vá identifi cando o tema, a tipologia, os termos de referência, 
porque isso mantém o foco e sua concentração e, às vezes, antecipa o 
que o examinador vai cobrar – o que é ótimo! Nas questões de reescri-
tura, veja o que a banca está cobrando. Se for correção e sentido, come-
ce pelos aspectos gramaticais e só depois, se necessário, confronte os 
sentidos. Boa prova!

fumaçamento, de chamuscamento e de tatuagem.

caso especial de concordância). Outra dica importantíssima: um verbo só é 
transitivo se houver, na oração, o complemento verbal. Nunca classifi que 
um verbo sem antes identifi car o seu objeto! Outra dica importante para a 
AOCP: todo verbo de ligação está numa oração com predicativo do sujeito, 
mas o predicativo do sujeito não depende do verbo de ligação para existir! 
Faça uma excelente prova! Você, em breve, trabalhará para a segurança pú-
blica do Rio Grande do Norte! Um abraço! Fique com Deus!

leem/gravam magneticamente os dados, os discos SSD leem/gravam 
os dados eletronicamente em memórias fl ash, não possuindo partes 
móveis (mecânicas).
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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
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