
O deputado não poderá, desde a expe-

Não se esqueça de que o verbo sempre 

No Windows 7, ao se arrastar um arquivo 

Na prova de português, comece com as 

O art. 22, XXVII, da CF atribui competência 

São três os processos de votação: simbó-

O Convite é a modalidade de licitação 

A gestão por competências é um novo 

Os responsáveis pelo controle interno, 

O conectivo “Se...então...” possui basi-
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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!

dição do diploma, fi rmar ou manter contrato com 
pessoa jurídica de direito público, autarquia, empre-
sa pública, sociedade de economia mista ou empresa 
concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes; além disso, 

modelo que busca ALINHAR as competências essen-
ciais da organização e as competências dos funcio-
nários. O mapeamento é a primeira etapa e procura 
identifi car as competências essenciais e mapear as 
competências existentes.

ao tomarem conhecimento de qualquer irregulari-
dade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade 
solidária.

camente duas equivalências:

A → B = ~B → ~A (“volta negando”)
A → B = ~A v B (nega a primeira OU mantém a 
segunda)

lico, nominal e por escrutínio secreto. Cada legislatu-
ra terá a duração de quatro anos. Sessão Legislativa 
Ordinária é a que, independentemente de convoca-
ção, se realiza nos dois períodos de funcionamento 
normal da Assembleia em cada ano, de 15 de feve-

entre interessados do ramo pertinente ao seu obje-
to, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade adminis-
trativa, a qual afi xará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais 

estabelece a concordância com o sujeito (e a banca 
FCC explora excessivamente o sujeito posposto). Não 
procure o sujeito apenas antes do verbo! Vale a pena 
também mencionar que a voz passiva possui uma es-
trutura: ser+particípio (analítica) e verbo-se (sintéti-

com o botão esquerdo do mouse, dentro da mesma 
unidade lógica, ele é movido para o destino e, se for 
arrastado para outra unidade lógica, será copiado. 
Nesse caso, se for usada a tecla CTRL ao arrastá-lo, 
será sempre copiado para o destino (não importando 

questões que abordam conteúdos meramente gra-
maticais. A FCC cobra muito esses conteúdos, e essas 
questões podem ser respondidas sem a leitura do 
texto. Deixe para ler os textos depois, quando sua an-
siedade já tiver diminuído. Leia com muita atenção, 

para a União estabelecer normas gerais de licitação e 
contratação. A criação de nova modalidade de licitação, 
por se tratar de norma geral, deve ser feita pela União e 
através de LEI.

não poderá aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusi-
ve os de que seja demissível ad nutum, nessas entidades acima mencionadas.

cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das pro-
postas (art. 22, § 3º, da Lei n. 8.666/1993). 

a origem e o destino) e, se for usada a tecla SHIFT ao arrastá-lo, será sempre 
movido (não importando a origem e o destino).

ca). Caso não haja essa estrutura, não é voz passiva! Esse deve ser seu primeiro 
critério para eliminar as alternativas improváveis! 

reiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro. Sessão Legislativa 
Extraordinária é a que se realiza em período diverso dos acima fi xados. A Mesa 
da Assembleia, a quem compete a representação do Poder e a direção de todos 
os seus trabalhos, compõe-se do presidente e dos 1° e 2° secretários.

com pausas ao longo da leitura, a fi m de garantir a concentração e o enten-
dimento. Ao longo da leitura, vá identifi cando o tema, a tipologia, os termos 
de referência, porque isso mantém o foco! Sempre que a questão exigir, volte 
ao texto: as questões de interpretação são as únicas que podemos responder 
com consulta. 



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

(valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500

0800-607-2500
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