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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!

trita a um público predefi nido e que usa os 
mesmos protocolos da internet (que é uma rede 
pública), ou seja, o TCP/IP, portanto podem-se 
utilizar, na intranet, os mesmos serviços dispo-

que dispõe a Administração Pública para con-
dicionar e restringir o uso e gozo de bens, ati-
vidades e direitos individuais, em benefício da 
coletividade ou do próprio Estado. Assim, pode-
mos concluir que, através do poder de polícia, a 

direito à igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie 
de discriminação. A pessoa com defi ciência tem 
direito, em igualdade de oportunidades com as 

descompactar arquivos e/ou pastas com a extensão “ZIP” sem a neces-
sidade de usar programas de terceiros, ou seja, usando recursos nativos 
do Windows. Uma pasta compactada tem o seguinte ícone:

o simples fato de estar litigando ou de ter litiga-
do contra o mesmo empregador. 
2. A homologação de acordo constitui faculdade 
do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelá-
vel pela via do mandado de segurança.

rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da 
CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquen-
ta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo 
terceiro salário e das férias proporcionais. 

gar as ações possessórias e as ações por danos 
morais e materiais, quando decorrentes das 
relações de trabalho. Por outro lado, competirá 
à Justiça comum (federal ou estadual) o julga-

telar podem ser concedidas de forma incidental 
ou antecedente, mas a estabilização da decisão 
só ocorre na tutela antecipada antecedente; pra-
zos recursais são de 15 dias, exceto embargos de 
declaração, que são em 5 dias; incompetência ab-

acento indicativo de crase:
1.ª É condição essencial que o acento grave ve-
nha antes de palavra feminina.
2.ª É necessário que a palavra dependa de outra 
que exija a preposição a.

à personalidade jurídica da pessoa natural; o 
único absolutamente incapaz é o menor de 16 
anos; associações e fundações não possuem fi ns 
lucrativos, mas podem atuar em áreas econômi-
cas; os prazos prescricionais são em anos e não 

3.ª É necessário que a palavra admita o artigo feminino (sentido par-
ticularizado).

níveis na internet e não há incompatibilidade de tecnologias entre elas. 
Uma intranet pode se comunicar com a internet e vice-versa (nesse 
caso, passa a ser chamada de extranet).

mento de ações envolvendo servidores com vínculo estatutário e a 
Administração Pública.

podem ser alterados pelas partes; motivo determinante só invalida o 
negócio jurídico se for expresso; o abuso do direito gera responsabili-
dade civil objetiva; o menor de 16 a 18 anos pode aceitar mandato; 
o registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva e o prazo para 
anular sua constituição decai em 3 anos, contados da publicação da 
inscrição no registro; têm domicílio necessário o incapaz, o servidor 
público, o militar, o marítimo e o preso.

demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo 
igual remuneração por trabalho de igual valor. A acessibilidade é direi-
to que garante à pessoa com defi ciência ou com mobilidade reduzida 
viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de 
participação social.

soluta ou relativa deve ser alegada em contestação; ações possessórias de-
vem ser ajuizadas no foro da situação do bem; as hipóteses de cabimento 
do agravo de instrumento são restritas à lei; litisconsórcio facultativo pode 
ser limitado ao número de litigantes: possibilidade jurídica do pedido não 
é mais condição da ação; sentença arbitral é título executivo judicial.

Administração visa a conter abusos individuais restringindo o direito 
individual em benefício do bem-estar da coletividade. 



no alvo: 10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos

Cargos: 
Técnico e Analista

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
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