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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!

sui livre-arbítrio. O delinquente deve ser punido 
pelo mal que causou com a sua escolha. É a fase 
pré-científi ca da criminologia, com marquês de 
Beccaria, do século XVIII, como expoente. Para 

rela registrados no Brasil são silvestres. Não há 
registro de febre amarela urbana no País. Outra 
coisa importante foi a renúncia de Jacob Zuma, 
o ex-presidente da África do Sul. Seu partido, o 
CNA, não manteve apoio a sua fi gura. A novida-

texto, você precisa fazer a leitura atenta e siste-
mática do texto. Não vale ter preguiça! Nada de 
“ler o texto rapidinho e passar para as questões” 
– isso não é uma boa técnica para a prova da Vu-

que ausente ou foragido, será processado ou 
julgado sem defensor. 
Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado 
por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias. 
Art. 362. Verifi cando que o réu se oculta para não 

terísticas dos principais conectivos. 
Conjunção “E”: é verdadeiro quando as duas 
ideias forem verdadeiras (V e V = V);
Disjunção “OU”: é falso numa única situação, 

do aniversário de Israel, os EUA inauguraram a 
embaixada em Jerusalém. O ato foi encarado 
como provocação pela comunidade palestina.

ra-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
até doze anos de idade incompletos, e adoles-
cente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
À falta de repartição policial especializada, o 

no Calc) realiza um teste lógico (uma compara-
ção), e esse teste pode ser Verdadeiro OU Falso. 
Se ele for verdadeiro, deve-se realizar a condição 
verdade (se verdade). Caso contrário, a condição 

30 dias, contados da data da publicação do ato 
de provimento do cargo, podendo ser prorroga-
do por mais 30 dias, a requerimento do interes-

bunais de Contas; Tribunal Marítimo; Tribunal 
Arbitral; Justiça Desportiva; Ministério Público; 
Defensoria Pública; Conselho da República e 
Conselho de Defesa Nacional.

falsa (se falso). Sempre será executada apenas uma das condições.

quando as duas ideias forem falsas (F ou F = F);
Condicional “→”: é falso quando a 1ª ideia for verdadeira e a 2ª falsa 
(Vera Fisher: V → F = F);
Bicondicional “↔”: é verdadeiro quando tem valores lógicos iguais 
(V ↔ V = V; F ↔ F = V).

de das eleições de 2018 no Brasil é o voto impresso. O TSE vai testá-lo 
em 5% das urnas.

sado. O prazo para entrar em exercício é de 30 dias contados da posse, 
podendo ser prorrogado por mais 30 dias a requerimento do interessa-
do e a juízo da autoridade competente (Lei n. 10.261/1968).

ser citado, o ofi cial de Justiça certifi cará a ocorrência e procederá à citação 
com hora certa, na forma estabelecida no Código de Processo Civil. 
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem cons-
tituir advogado, fi carão suspensos o processo e o curso do prazo pres-
cricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312.

adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da 
destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o 
prazo de 24 horas. Os crimes defi nidos nesta Lei são de ação pública 
incondicionada. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento É CRIME com 
pena de detenção de seis meses a dois anos.

os positivistas do século XIX, o ser humano não possui livre-arbítrio. 
O determinismo biológico ou social leva à delinquência. O criminoso é 
um doente. Aí nasce a criminologia como ciência.

nesp. Você deve ler o texto com atenção, sublinhando as palavras-cha-
ve e pensando qual a tipologia, o tema, a intenção do autor. A banca 
gosta de cobrar com frequência signifi cação vocabular, com sinônimos 
ou antônimos. A dica é: muita atenção no enunciado. Veja se a banca 
quer uma palavra com sentido equivalente ao da palavra que ela des-
tacou do texto OU com sentido oposto. Não vale perder a questão por 
descuido na leitura do enunciado: ele também é um texto que você 
deve interpretar.

Exemplo:



no alvo: 10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 
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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
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