Resumo de Direito Administrativo Fácil
Este livro é escrito numa linguagem direta e altamente sistematizada, sem
exageros linguísticos e com foco constante na melhor e mais atualizada
informação, de modo que se tem um texto que, de um lado, vai direto ao
ponto e é sistematizado e, de outro, traz o maior número possível de
informações úteis para você.
Além disso, no decorrer do texto usamos grifos, italicos e negritos,
proporcionando a você verificação fácil do início de cada ponto, e das
palavras, expressões e informações-chave, facilitando ao máximo a
leitura, a compreensão e a fixação das matérias.
Não bastasse, você terá, no final de cada capítulo do livro, um quadro
sinotico com o resumo deste, proporcionando uma revisão rápida da
matéria, com o intuito de solidificar o conhecimento de cada capítulo que
terminar de ser lido, e também para possibilitar uma passagem de olhos
na matéria estudada pouco antes de se submeter a uma prova.
Mas não paramos aí. No final de cada capítulo você encontrará um
número expressivo de questoes comentadas, essenciais ao
desenvolvimento do raciocínio jurídico e à fixação da matéria. Cada
questão é comentada item por item quando necessário, e foram
escolhidas dentre os principais concursos da área Jurídica, além de
concursos de Tribunais e da área Fiscal, e também do Exame de Ordem.
Tudo isso sem contar que a obra foi escrita por um autor consagrado, que
já vendeu mais de 1.000.000 livros na área jurídica, e que trabalha e
respira o puro Direito Administrativo há mais de 15 anos, tanto na
condição de Procurador do Município de São Paulo pelo mesmo período
(nas áreas consultiva e contenciosa), como na condição de palestrante,
professor e coordenador de cursos de graduação, pós-graduação,
extensão, escolas de governo e preparatórios presenciais e a distância
para concursos públicos e exame de ordem (1ª e 2ª fases).
Em resumo, os profissionais, estudantes universitários, examinandos de
concursos públicos e exame de ordem e demais interessados têm em

mãos um verdadeiro manual facil de Direito Administrativo, que
certamente será decisivo nas pesquisas e estudos com vista ao
enfrentamento dos desafios profissionais, bem como das provas,
concursos e exames.
Acesse aqui a versão completa deste livro

