Resumo de Super Revisão Para
Concursos Jurídicos Doutrina Completa
A experiência diz que aquele que quer ser aprovado deve fazer três
coisas: a) entender a teoria, b) ler a letra da lei, e c) treinar. As obras da
coleção “Como Passar” cumprem muito bem os dois últimos papéis, pois
trazem um número expressivo de questões, comentadas alternativa por
alternativa, inclusive com a indicação de dispositivos legais a serem lidos.
Porém, só o treinamento e a leitura de lei não são suficientes. É
necessário também “entender a teoria”. A presente obra foi concebida
exatamente para cumprir esse papel: trazer uma Super-Revisão da
Teoria, possibilitando uma preparação completa para você atingir seu
objetivo, que é a aprovação.
O livro traz a revisão das 39 disciplinas (impresso e on-line) que mais
aparecem nos principais concursos jurídicos do País. Mesmo sendo um
obra de revisão, num volume apenas, buscou-se a todo tempo apresentar
o conteúdo mais completo possível, com jurisprudência atualizada e
altíssima sistematização, tornando o livro material de excelentes conteúdo
e qualidade.
Contém capítulo de Processo Civil atualizado e comentado à luz do
NCPC. Além disso, todas as outras matérias que compõem o livro estão
atualizadas conforme o NCPC. Essa já importante e consolidada obra
nasceu da experiência prática dos seus Coordenadores, que após anos
como Professores e Coordenadores dos maiores Cursos Preparatórios do
País, perceberam que os examinandos, com a aproximação das provas
de concursos (em qualquer das fases: objetiva, discursiva ou oral),
precisavam de um material que pudesse condensar as principais
informações para o exame, em texto sistematizado e passível de ser lido
integralmente em tempo hábil para uma sólida preparação.
E nesta nova edição trazemos duas grandes novidades aos nossos
leitores: 1) os short videos, que são diversos vídeos de curta duração com
dicas de disciplinas selecionadase 2) atualização em PDF e VÍDEO para

complementar os estudos.
É por isso que podemos dizer que, agora, você tem em suas mãos a
Revisão dos Sonhos de quem vai fazer Concursos Jurídicos, revisão essa
que certamente será decisiva para a sua aprovação!
Acesse aqui a versão completa deste livro

