
 

                             Informações sobre o C

CURSO QUESTÃO DE INFORMATIVO 

• O Curso são aulas na modalidade online

• 20 horas-aulas + 6 horas aulas bônus

• Prazo para visualização 90 dias da efetivação da compra

• Tempo disponível para visualização das aulas 

• Material em PDF das ementas julgados comentados

 

QUESTÕES (QUIZ) 

• As Questões de Informativos são formuladas a partir dos julgados dos Tribunais Superiores

• As questões são vendidas em planos anuai

• Para ter acesso ao quiz você deve

• As questões apresentam justificativas

• As questões são adicionadas conforme as publicações dos julgados.

• Durante o período de validade do seu plano, você terá acesso às questões adicionadas

• Não há envio de questões por e-

• Tutorial - http://questaodeinformativo.com/tutorial

                                                                         

 

Supremo Tribunal Federal 

• Súmulas Vinculantes 

• Enunciados de Súmulas do STF 

• Informativos do STF - 2015 

• Informativos do STF - 2016 

• Informativos do STF - 2017 

 

Bônus: Questões de súmulas do STF 

cobradas em concursos públicos. 

 

 

 

 

 

Bônus: Questões de súmulas do STJ 

cobradas em concursos públicos.

 

Metodologia Americana (E.U.A) – Questões 

Plataforma: WEB, o site funciona corretamente em computadores e tablets.

recomendável. 

                                                                       

 

Planos vendidos separados: 

 

• STF  - Plano com acesso às questões do STF.

• STJ - Plano com acesso às questões do STJ

• TST - Plano com acesso às questões do TST

 

Planos vendidos em combos: 

 

• COMBO TST - Plano com acesso às questões do

• COMBO Q.I - Plano com acesso às questões do

 

 

 

 

rmações sobre o Curso QI e as Questões Inéditas: 

são aulas na modalidade online 

aulas + 6 horas aulas bônus 

Prazo para visualização 90 dias da efetivação da compra. 

para visualização das aulas - 50 horas. 

julgados comentados nas aulas. 

são formuladas a partir dos julgados dos Tribunais Superiores

As questões são vendidas em planos anuais (12 meses). 

você deverá entrar com seu login e senha no site. 

As questões apresentam justificativas por escrito. 

As questões são adicionadas conforme as publicações dos julgados. 

e validade do seu plano, você terá acesso às questões adicionadas

-mail e/ou material em pdf. Nossa plataforma  de acesso é 

http://questaodeinformativo.com/tutorial-questao/ 

                                                                         TRIBUNAIS 

 

Superior Tribunal de Justiça 

• Enunciados de Súmulas do STJ 

• Informativos do STJ – 2015 

• Informativos do STJ – 2016 

• Informativos do STJ – 2017 

Bônus: Questões de súmulas do STJ 

cobradas em concursos públicos. 

 

 

Tribunal Superior do Tr

• Enunciados de Súmulas do TST

• Informativos do TST

• Orientações Jurisprudenciais do TST

 

Questões – Verdadeiro ou Falso 

Plataforma: WEB, o site funciona corretamente em computadores e tablets. O uso em aparelho celular não é 

                                                                       PLANOS 

Plano com acesso às questões do STF. 

no com acesso às questões do STJ. 

no com acesso às questões do TST. 

m acesso às questões do STF, STJ eT ST 

m acesso às questões do STF, STJ. 

 

são formuladas a partir dos julgados dos Tribunais Superiores. 

e validade do seu plano, você terá acesso às questões adicionadas no site. 

de acesso é online. 

Tribunal Superior do Trabalho 

Enunciados de Súmulas do TST 

Informativos do TST 

Orientações Jurisprudenciais do TST 

O uso em aparelho celular não é 


