Apostilas Objetiva
COMO VISUALIZAR AS MATÉRIAS NO PDF

LEIA COM ATENÇÃO!
(Leitura Obrigatória)

Regras válidas para todas as apostilas disponibilizadas em
http://www.apostilasobjetiva.com.br/
1) Número de Instalações permitidas: Permite-se que o comprador da apostila faça 2
instalações. Por exemplo, uma em casa e outra no local de trabalho.
Havendo necessidade de nova instalação, devido a problemas como formatação do HD, e
outros, entre em contato com nosso suporte justificando o pedido de liberação para nova
instalação.
2) Sobre as Atualizações: Nosso compromisso com "atualizações", erratas ou adendos, se
estende da data da aquisição dessa apostila até a aplicação da prova do concurso em
questão, ou seja, para o concurso com a data de início e término das inscrições apontadas
nas informações de destaque, na página principal do site das Apostilas Objetiva.
Se para o mesmo órgão e mesmo cargo um outro concurso for aberto, uma nova apostila
poderá (ou não poderá) ser disponibilizada para uma NOVA AQUISIÇÃO.
3) Disponibilidade da apostila no site (TEMPO): Essa apostila ficará disponível no site
http://www.apostilasobjetiva.com.br/ por, exatos, 3 anos para a instalação ou
reinstalação do produto. Após esse tempo a apostila é retirada definitivamente.
4) Advertência 1
Os textos desta apostila estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. É
terminantemente proibido ceder a terceiros ou reproduzir o conteúdo desta apostila em
qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso. As regras têm como objetivo

proteger o investimento que a Apostilas Objetiva faz objetivando manter a qualidade de seu
produto. A não observância dessa advertência implicará em severas sanções ao infrator (a)
nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
5) Advertência 2
Para disponibilizarmos a apostila nesse formato (PDF), nosso departamento de informática
desenvolveu (ao longo de 5 anos), um sistema de rastreio através de personalização única,
grafada com elementos ocultos, em cada link de matéria. Esses elementos estão vinculados
a dados constantes de seu cadastro de compras.
Para nossa segurança e sua também, não ceda os links para terceiros. Se o fizer, nosso
sistema vai detectar essa personalização oculta, saber quem detém a apostila originalmente
(comprador (a)) e responsabilizar o infrator (a) pelo ato ilegal, amparados, que estamos, na
lei de direitos autorais.
Reforçando o alerta acima, nosso sistema está habilitado para rastrear qualquer evento fora
das normas estabelecidas. A quebra dessas regras nos dá o direito de,
imediatamente, sujeitar o infrator (a) à reparação indenizatória legal, junto às instâncias
judiciais do país, bem como impedir que faça futuras compras de produtos das Apostilas
Objetiva.
Atributos da Apostila
1) Visualização: Permite visualizar algumas páginas da apostila afim de se ter uma ideia de
sua composição/estruturação.
2) Imprimir: Permite a impressão de todo o conteúdo.
3) Importante! Não é permitido copiar os textos dessa apostila para quaisquer dispositivos
tais como, word, bloco de notas, etc.). Tal prática facilita a proliferação de cópias ilegais o
que é terminantemente proibido.
Muito cuidado! Não revele seus dados documentais à pessoa alguma. Principalmente
número de CPF. Se o fizer, corre sérios riscos de ver seu nome e dados documentais sendo
circulados pela internet e usados para os mais diversos tipos de crimes.

Obrigado
Bons estudos e Sucesso!

