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Apresentação
Olá, prezado aluno!
Meu nome é Danuzio Neto, sou Auditor Fiscal da Secretaria
Estadual de São Paulo, formado em Letras pela Universidade Estadual do
Maranhão e concurseiro de longa data.
Antes de exercer minhas atividades na área fiscal, eu já tive
também cargos no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e no
Banco do Brasil. Em tempos ainda mais remotos, fui aprovado e nomeado
no Ministério Público Estadual do Maranhão, onde não cheguei a tomar
posse. Como professor de preparatórios, já são alguns anos de estrada dedicados ao ofício de fornecer o melhor
material possível para os milhares de alunos que tive em diversos cursos.
Fazendo as contas, portanto, já são mais de dez anos de experiência com provas e com o serviço
público, o que me permite passar com segurança um pouco dessa bagagem para você. Tomei posse como
escriturário do Banco do Brasil aos 21, como Técnico Judiciário do TRT aos 23, passei no concurso pra auditor
aos 27 e logo depois passei a lecionar, descobrindo uma paixão que até então incógnita pra mim, apesar de eu
ser formado numa Licenciatura, Letras.
Além da experiência com concursos, ser formado em Letras é também um grande aliado para a nossa
matéria, pois, como amante da leitura, procuro sempre ler um bom livro de política, de economia, de geografia
e de história para atualizar os conhecimentos que nos são exigidos.
Assim, espero que a nossa caminhada até a aprovação seja tranquila, apesar da consciência de que
precisaremos empreender muito esforço e dedicar muitas horas para alcançarmos o nosso objetivo: a
aprovação!
Para isso, teremos um material com a teoria aprofundada na medida certa para uma excelente prova,
além de grandes baterias de exercícios que nos ajudarão a fixar o assunto cobrado no edital.
Neste material você terá:

Curso completo em VÍDEO
teoria e exercícios resolvidos sobre TODOS os pontos do edital

Curso completo escrito (PDF)
teoria e MAIS exercícios resolvidos sobre TODOS os pontos do edital

Fórum de dúvidas
para você sanar suas dúvidas DIRETAMENTE conosco sempre que precisar

Além do acesso a PDFs e a videoaulas, fique à vontade para me procurar no fórum de dúvidas sempre
que for necessário.
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Caso você queira tirar alguma dúvida, você pode também me enviar um e-mail ou um direct pelo
Instagram:

Desejo sucesso nessa nova empreitada e muita força, já que grandes recompensas exigem grandes
sacrifícios.
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Como este curso está organizado
Neste curso nós veremos EXATAMENTE o que foi exigido pela banca CESPE no seu edital. Os tópicos
cobrados são os seguintes:
PGDF – Todos os Cargos – CESPE
Disciplina: Conhecimentos sobre o DF
Conteúdo de Conhecimentos sobre o DF: 1 Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do
Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei
Complementar nº 94/1998 e suas alterações

Para cobrir este edital integralmente, o nosso curso está organizado da seguinte forma:
Aula

Data

Conteúdo do edital

00

10/01

Apresentação do Curso

01

15/01

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno e
Realidade Étnica

02

25/01

Realidades Geográfica e Social

03

31/01

Realidades Histórica e Política

04

10/02

Realidades Econômica e Cultural

15/02

Testes de Direção

20/02

Resumo de cada Região Administrativa

05

Espero encontrá-lo em breve em nosso curso. Até mais!
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