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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!

pos vulneráveis”: minorias são constituídas por 
grupos numericamente inferiores em relação à 
população de um Estado, em posição não domi-
nante, cujos membros possuem características 
étnica, religiosas ou linguísticas diferentes dos 

União Europeia. A saída está prevista para março 
de 2019. Lembre-se de que o país não adota o 
Euro! A Catalunha, região autônoma da Espa-
nha, realizou eleições em que os independentis-
tas ganharam a maior parte das cadeiras.

quivo 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 

princípio da insignifi cância nos crimes ou con-
travenções penais praticados contra a mulher no 
âmbito das relações domésticas. 
Súmula 582 STJ – Consuma-se o crime de rou-
bo com a inversão da posse do bem mediante 

de razão e proporção. Ex.: Dividir o número 406 
em partes diretamente proporcionais aos nú-
meros 12, 10 e 7.
1º) Some as partes: 12 + 10 + 7 = 29
2º) Divida o total pela soma: 406:29 =14

parônimos! Homônimos: são palavras que têm a 
mesma pronúncia, mas signifi cados diferentes. 
Ex.: seção (repartição), sessão (reunião) e cessão 
(ato de ceder; indica a transmissão de um bem 
ou direito). Parônimos: são palavras parecidas 

fi gure por três vezes consecutivas ou cinco alter-
nadas em lista de merecimento.

que ausente ou foragido, será processado ou jul-
gado 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 ser citado, o ofi cial de 

exemplo, sabe por que escrevi “porquê” junto e 
com acento na frase anterior? Porque é um subs-
tantivo, visto que está precedido por um artigo 
(os “porquês”). Então, é uma palavra só e recebe 
acento porque é uma oxítona terminada em “e”. 

administrativos são executados pela própria 
Administração, sem a necessidade de interven-
ção do Poder Judiciário. É a satisfação direta da 
pretensão da Administração sem a necessidade 

emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e 
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa 
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífi ca ou desvigiada.

3º) Multiplique cada parte por 14:
12 x 14 = 168
10 x 14 = 140
7 x 14 = 98                       
Resolvido!

de recorrer ao Judiciário. Não seria lógico que, todas as vezes que a Ad-
ministração quisesse praticar um ato administrativo, ela dependesse 
de ordem judicial. 

tanto na grafi a quanto na pronúncia, mas apresentam signifi cados di-
ferentes. Ex.: eminente (ilustre) e iminente (imediato).

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

justiça certifi cará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na 
forma estabelecida no Código de Processo Civil. Art. 366 – Se o acusa-
do, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, fi carão 
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, 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.  

E os outros? Veja que já usei alguns durante esta dica! Por que: usado 
em início de pergunta OU quando equivale a “o motivo pelo qual” OU 
quando equivale a “pelo(a) qual/pelos(as) quais”. Porque: usado para 
introduzir explicação ou causa, equivale a “uma vez que”. Por quê: usa-
do em fi m de frase interrogativa (Você chegou cedo por quê?). Talvez 
você conheça uma música de Tim Maia assim: “Não sei por que você se 
foi, tantas saudades eu senti”... Aqui “por que” equivale a “o motivo pelo 
qual”, por isso é grafado dessa maneira! 

demais e buscam a preservação de sua cultura e tradição. Ex.: índios, 
negros, ciganos. Já grupos vulneráveis são compostos por pessoas sem 
identidade própria, mas ligados por condições fáticas que prejudicam a 
observância de seus direitos humanos. Ex.: idosos, mulheres e crianças.
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no alvo: 10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos PM/MS - Oficial e Soldado 

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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