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APRESENTAÇÃO 

Nesses mais de 10 anos no “mundo” dos concursos públicos, pude perceber que a maior 
transformação no nível de preparação de um concurseiro acontece talvez quando ele percebe a 
importância de se realizar muitas revisões até o dia da prova. 

Digo isso porque, no geral, os alunos sabem da importância de um bom material de estudos e têm 
conhecimento da necessidade de se resolver milhares de questões de provas anteriores. 

Isso é praticamente senso comum no meio, até porque os estudantes adotam esse rito desde o 
ensino básico. 

Mesmo assim, após lerem a teoria e resolverem inúmeras questões, boa parte dos alunos até 
chegam a “bater na trave” nos concursos, atingindo 60%, 70% da nota máxima. 

Esses alunos até possuem um nível alto de acertos quando resolvem questões de provas 
anteriores, só que quando chega na hora da prova,  erram questões sobre pontos que, em geral, 
não tiveram dificuldade quando foram estudados durante a etapa de preparação. 

Muitas vezes, esses alunos já resolveram e acertaram, sem maiores dificuldades, durante a 
preparação, questões de provas anteriores sobre aquele mesmo conteúdo que foi tratado na 
questão que eles erraram na prova do concurso de seus sonhos! 

Parece que falta um diferencial, algo que os leve àquele incremento de nota que os permita 
alcançar a efetiva aprovação. 

Esse diferencial se chama revisões eficientes. 

Boa parte dos alunos acredita que revisar significa simplesmente sair resolvendo questões de 
forma aleatória após terminar de ler a teoria, mas eu digo com muita tranquilidade: não é só isso 
não! 

Revisar em alto nível significa utilizar técnicas de preparação de maneira equilibrada, evitando o 
desperdício de tempo, abordando tudo o que tem mais chances de ser cobrado e garantindo que 
chegará à prova lembrando de fato do máximo de conteúdo que foi estudado. 

Além de resolver questões, revisar envolve/pressupõe saber grifar bem um texto para fins de 
releitura, produzir bons resumos, planejar e organizar as próprias revisões, além de outras boas 
práticas de preparação. 

Digo isso não somente por ter acompanhado inúmeros alunos (mais de uma centena) quando 
atuei como coach do Estratégia Concursos, ou sanando dúvidas de literalmente milhares de 
candidatos que entram em contato comigo via redes sociais, mas também pela minha própria 
experiência como concurseiro. 

Somente nos casos em que eu fui capaz de realizar várias revisões do conteúdo abordado em, pelo 
menos, boa parte do edital, alcancei resultados extraordinários em concursos públicos, dentre os 
quais posso mencionar 6º lugar para Analista Administrativo do Tribunal Superior do Trabalho 
(2007) e 2º lugar para Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (2011). 

Tudo isso após ter alcançado vários resultados medianos e algumas reprovações. 
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Acredito que este e-book pode lhe ajudar imensamente não somente nas suas revisões, mas em 
todas as etapas da sua preparação. 

Trata-se de um material elaborado por verdadeiros especialistas em concursos, aprovados nos 
certames mais difíceis do país, pertencentes à equipe do Passo Estratégico, método poderoso de 
revisão do Estratégia Concursos. 

 

O Passo Estratégico é um material enxuto, contemplando orientações de revisão, questões 
estratégicas objetivas, questionário de revisão para autoexplicação e simulados – tudo totalmente 
focado nos pontos mais cobrados em prova, a partir de análise estatística de questões da banca. 

Sem dúvidas, um método exclusivo e inovador. 

Entenda melhor o que estou falando clicando aqui ;-) 

Bom, em nome da equipe do Passo Estratégico, desejo-lhe uma excelente leitura e uma 
preparação de enorme sucesso. 

Espero, de verdade, que você seja aprovado no concurso para um cargo que lhe seja motivo de 
orgulho e que lhe permita realizar vários outros sonhos, além do próprio sonho de ter conquistado 
a aprovação. 

Um grande abraço e bons estudos! 

 

                             Prof. Túlio Lages                            f 

Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos e nos 

marque no Instagram: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele 
fique famoso entre milhares de pessoas! 

http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
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POR QUE REVISAR? 

Prof. Murilo Soares1 

O excesso de informações às quais temos sido submetidos já há algum tempo traz como efeitos 
colaterais, entre outros, a dispersão da nossa atenção e a redução do nível de profundidade do 
conteúdo com o qual temos contato – e o conteúdo fixado é cada vez mais supérfluo. 

Isso porque o nosso cérebro não consegue processar e decorar, satisfatoriamente, as inúmeras 
informações às quais somos expostos a todo o momento. 

Por isso é que ocorrem os famosos “brancos” na hora da prova. Nossa memória é falha! 

 

Em síntese, o cérebro não costuma gravar as informações que não são utilizadas com frequência, 
por entender que, se não são usadas, não são importantes e, consequentemente, podem ser 
desprezadas. Assim, como “forma de defesa”, nosso cérebro seleciona o que deve permanecer 
memorizado, estabelecendo critérios prioritários, como: as informações mais importantes, mais 

marcantes ou mais utilizadas. 

Fazendo uma analogia, é como se o cérebro fosse um guarda-roupas cujo dono vai descartando as 
peças que não têm sido utilizadas recentemente (ou que nunca foram usadas), para dar espaço às 
roupas mais novas, mais importantes ou mais utilizadas. 

 

 
1 Analista Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito do 
Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Instagram: @profmurilosoares 

https://www.instagram.com/profmurilosoares/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/profmurilosoares/?hl=pt-br
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A famosa Curva do Esquecimento (Forgetting Curve) mostra, graficamente, a quantidade de 
informações que nosso cérebro é capaz de reter ao longo de um dado período de tempo: 

 
Fonte: https://www.growthengineering.co.uk/what-is-the-forgetting-curve/ 

A partir dessa ilustração observamos que imediatamente após a exposição à informação, o nível de 
retenção (“retention”, em inglês, como está na figura acima) é bastante alto. Contudo, à medida 

que os dias (“days”) vão passando, nível de fixação tende a reduzir drasticamente. 

Com efeito, nos concursos é importante, além de entender, decorar o conteúdo – 
aproximadamente 70% das questões, inclusive de concursos mais difíceis, como os da magistratura 
(1ª fase), podem ser resolvidas com a literalidade do texto da lei. 

Uma das técnicas mais eficientes para fugir desse fenômeno do esquecimento é a revisão do 
conteúdo, que serve para evitar a amnésia e, assim, ganhar tempo. 

Desse modo, a revisão - contato frequente com a matéria - apresenta-se como solução para evitar 
o esquecimento, pois condicionamos nosso cérebro e nossa memória a permanecer naquele alto 
nível de retenção da informação apresentado no gráfico da Forgetting Curve, por um processo 
gradual e por meio de algumas repetições. 

DICA 1 – PLANEJE REVISÕES PERIÓDICAS 

Prof. Túlio Lages2 

Antes de efetivamente começar a revisar, é essencial que você planeje os dias em que as revisões 
acontecerão, o tempo que será dedicado a elas e quais conteúdos serão revistos. 

Planejar as revisões para um dado período evita que você, a cada dia, perca tempo analisando o 
que deverá ser revisado – e tempo é um dos recursos mais preciosos do concurseiro. 

 
2 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e Direito 
Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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A seguir, trazemos algumas formas interessantes de se planejar revisões: teste cada uma delas e 
verifique a qual método você se adapta melhor. 

Observação importante: tais métodos não devem ser encarados como formatos rígidos, de modo 
que você pode customizá-los para que se adequem melhor ao seu perfil, ok? 

O importante, no fim das contas, é que você realize revisões de forma periódica, 
independentemente do formato de organização e planejamento. 

Outra coisa: você verá que os métodos que trouxemos impõem a realização de revisões não 
somente após o término do conteúdo (que é como a maior parte dos concurseiros fazem), mas já 
durante o avançar de cada matéria. 

Ao se realizar revisões desde o início dos estudos, em que pese se avance um pouco mais devagar 
no conteúdo, você acaba lembrando mais do que já foi estudado durante toda a preparação, 
gerando alguns benefícios que considero muito importantes: 

a) maior sensação de segurança durante toda a preparação: sabe quando você se dá conta de que 
não se lembra nem do que estudou na semana anterior e fica extremamente inseguro se terá 
chances reais de passar no seu concurso? Pois é, ao se realizar revisões logo no início da sua 
jornada, você evita essa sensação de insegurança – e o fator psicológico é muito importante para 
os concurseiros. Muita gente desiste de estudar para concursos por conta da insegurança na 

preparação. 

b) aprender mais facilmente assuntos que dependem de conhecimentos de assuntos estudados 
anteriormente: ganhando agilidade nos estudos e mais confiança na sua aprovação. 

c) economia de tempo ao evitar o reestudo de todo o conteúdo nas revisões pós finalização de 
matéria: se você deixar para revisar uma dada matéria apenas quando finalizar a leitura da teoria e 
a realização dos exercícios, você vai ter esquecido tanto o que foi estudado que a sua revisão será 
muito demorada – na prática, você terá que reestudar praticamente toda a matéria como se 
estivesse estudando ela pela primeira vez. 

Feitos esses esclarecimentos, vamos às diversas formas de planejar e organizar suas revisões? 

REVISÕES DE 24H/7D/30D 

Profs. Piero Albuquerque3 e Carlos Roberto4 

Este assunto é MUITO IMPORTANTE, essencial para uma execução de estudos verdadeiramente 
eficaz. Logo, preste bastante atenção! 

Não efetuar revisões é um erro primário, cometido por muitos alunos! Isso ocorre porque fazer 
revisões sistemáticas toma tempo, exige planejamento e muita disciplina, além de nos causar a 
impressão de que avançamos devagar com o conteúdo. 

 
3 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Tributária 
Municipal e Arquivologia. Instagram: @professorpieroalbuquerque 

4 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico de Português. Instagram: @prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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É verdade que, fazendo revisões, você avança mais lentamente, porém com mais qualidade. Nosso 
trabalho está focado mais na qualidade do que na velocidade (considerando-se uma preparação 
antecipada, pré-edital). 

Revisões periódicas devem fazer parte diariamente dos nossos estudos, e isso nós não podemos 
abrir mão! São elas que fazem com que os conteúdos estudados saiam da parte do cérebro 
responsável pela nossa memória de curto prazo (coisas que esquecemos com facilidade) e passem 
a ser armazenados na parte incumbida da memória de longo prazo (que são aquelas informações 
que nós não esquecemos por meses e até anos!). 

Realmente é um desafio manter tudo que você estudou na memória. Em verdade, cremos que é 
impossível! Normalmente, podemos compreender bem o conteúdo ao lê-lo, mas temos sérias 
dificuldades em guardar um “oceano” de informações que os editais exigem. Se isso também 
acontece com você, saiba que é absolutamente normal! 

O resultado dessa consolidação do conhecimento dependerá, principalmente, da técnica que você 
utilizará para “forçar” o armazenamento do conteúdo na memória de longo prazo.  Mas, antes de 
falar em técnica de revisão, gostaríamos de esclarecer, brevemente, como funciona nossa 
memória. 

Basicamente, ela é segmentada em três partes: 

1. Memória de curto prazo: responsável por armazenar informações que rapidamente caem 
no esquecimento (cerca de 24h a 7 dias); 

2. Memória de médio prazo: responsável por armazenar informações que caem no 
esquecimento mais lentamente (cerca de 7 a 30 dias); 

3. Memória de longo prazo: responsável por armazenar informações que permanecem por 
meses/anos, sem cair no esquecimento. 

Durante a preparação para concursos públicos, nosso objetivo é guardar o maior número de 
informações em nossa memória de longo prazo. Entretanto, temos de concordar que é 
humanamente impossível que isso se estenda a todo o conteúdo. Sempre haverá aquela parte da 
matéria mais “decoreba” (prazos, competências, etc.) que caem no esquecimento facilmente 

(memória de curto prazo).  

O estudo eficiente é aquele que consegue equilibrar bem esses três tipos de memórias, de acordo 
com a complexidade do conteúdo. A figura abaixo exemplifica como seria uma distribuição 
MEMÓRIA X CONTEÚDO.  
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Percebam que a menor parte deve estar na memória de curto prazo. Uma dica importante é deixar 
esse conteúdo para ser revisado na semana que antecede a prova, haja vista que são assuntos com 
tendência de rápido esquecimento. Por outro lado, a maior parte, obviamente, deverá estar 
consolidada na memória de longo prazo. Se você conseguir distribuir seu conhecimento adquirido 
como acima exemplificado (com pequenas variações), certamente você será um forte candidato às 
vagas dos próximos certames.   

Pois bem, futuros servidores. Falamos sobre memória e esquecimento para que vocês 
compreendam como funciona nosso cérebro. Contudo, é importante falarmos, também, sobre a 
Curva de Esquecimento de Ebbinghaus5.  

Tudo isso pode ser representado graficamente por uma curva, chamada “curva do esquecimento”. 

Vejamos: 

 
 

 

 

 
5 Hermann Ebbinghaus foi o primeiro autor na psicologia a desenvolver testes de inteligência. Foi aluno de Wilhelm 
Wundt. Iniciou no século XIX as primeiras investigações sobre a memória; aplicou nestes estudos sílabas "non sense" para 
avaliar a capacidade e o tempo de armazenamento, assim como a facilidade de recuperação do material armazenado. 
Enunciou princípios sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes tempos de 
duração.  
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O gráfico deve ser entendido da seguinte forma: considera-se que você tem 100% de 
conhecimento quando acabou de ler a matéria. O maior esquecimento ocorre no primeiro dia (nas 
primeiras 24 horas), por isso a curva é tão íngreme no começo. Agora, você já consegue relacionar 
que esse conteúdo estava armazenado na memória de curto prazo. 

Dessa forma, sugere-se que a primeira revisão (segundo contato com a matéria) seja feita no dia 
seguinte (24 h) após a leitura daquela informação. Assim, se você leu algo hoje, amanhã à noite, no 
máximo, deverá revisar o mesmo assunto. Essa revisão é muito importante e costuma ser 
relativamente rápida. Nessa primeira etapa, para cada hora estudada de conteúdo novo no dia 
anterior, gastam-se de 15 a 20 minutos com as revisões (importante respeitar essa proporção).  

A segunda revisão (terceiro contato com a matéria) desse mesmo assunto deve ser feita em torno 
uma semana depois (7 dias), e nela se deve gastar cerca de 10 a 15 minutos, aproximadamente. 
Aqui, parte do conteúdo começa a sair da memória de curto prazo para entrar na memória de 
médio prazo.  

Na terceira revisão (quarto contato com a matéria), feita após 30 dias, num tempo médio de 8 a 
10 minutos, boa parte do conhecimento passa a ficar armazenado na memória de longo prazo. 
Somente por meio de um contato exaustivo e repetitivo com a disciplina é que se consegue 
consolidá-la na memória de longo prazo. 

Mas como revisar? Revise somente o que você marcou (grifou ou sublinhou) de mais importante 
no seu material. Quando se estuda muitas matérias, o planejamento das revisões é para fixar o 
conteúdo na memória de longo prazo, sendo fundamental para o sucesso. Esse planejamento 
começa a ser feito no início, quando estamos aprendendo cada uma das matérias.  

Claro que efetuar essas revisões também vai depender da rotina de cada um, bem como da carga 
horária disponível para estudar, e tudo isso deve ser adaptado de acordo com a subjetividade de 
cada um. Em regra, um planejamento de estudos deve ser elaborado de forma personalizada! Por 
isso é importante que vocês acompanhem as dicas elaboradas pelos professores aqui do Passo 
Estratégico! 



 

 
 

 

  

 
 

 11 
53 

Vamos ver um exemplo de revisões sistematizadas (24h, 7 dias e 30 dias) dentro do ciclo de 
estudos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponha que uma pessoa tenha 4h:30min (270 min) disponíveis para o estudo diário. Para esse 
tempo disponível, montaremos um planejamento inicial composto de 4 disciplinas (duas para cada 
dia, de forma alternada). 

Dessarte, o planejamento inicial (do dia 1 ao dia 7) será o seguinte: 

 

Os números à esquerda correspondem às metas de estudo e o tempo de cada meta está sinalizado 
na coluna CH (Carga-horária). Vale destacar que são minutos líquidos. Caso ocorra interrupção 
durante seu estudo, o tempo paralisado não conta para o cumprimento da meta. Na verdade, é 
muito importante fazer pausas! Por exemplo: você pode fazer pausar de 5 minutos a cada 55 
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minutos de estudo. Utilize-as para levantar e tomar um café ou ir ao banheiro. Isso faz você 
manter sua concentração sempre em alta! 

As células mais à direita de controle de páginas servirão para auxiliá-lo ao voltar a estudar aquela 
disciplina, de modo que ficará sempre registrado a página em que você interrompeu a leitura e em 
qual aula você se encontra. Essas anotações são fundamentais para as revisões, ok? Não deixe de 
fazê-las! Há também um campo específico para controlar o percentual de acertos de questões, 
mas esse não é o foco da nossa explanação neste momento. 

Nas linhas marcadas em vermelho, destacamos as primeiras revisões (24h). Por exemplo:  
na meta 5, deve-se revisar (em 15 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 30 minutos de revisão (15min Matéria 1 + 15 min Matéria 2). 

A partir do oitavo dia, devem-se fazer, continuamente, as revisões dos 7 dias. Isso ocorre, pois o 
conteúdo inicialmente estudado começa a cair no esquecimento, conforme vimos no gráfico 
acima. Um detalhe importante é que permanecem as revisões de 24 h dos conteúdos novos, ou 
seja, o ciclo de estudos passa a ser composto por duas revisões diárias (24 h e 7 dias), conforme 
figura abaixo: 

 

Nas linhas marcadas em azul, destacamos as segundas revisões (7 dias). Por exemplo:  
na meta 24, deve-se revisar (em 10 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 20 minutos de revisão (10min Matéria 1 + 10 min Matéria 2). 

O ciclo de estudos seguirá com essas duas revisões (24 h e 7 dias) até o trigésimo dia (D30), a partir 
do qual se torna imprescindível proceder às revisões dos 30 dias. 
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Nas linhas marcadas em laranja, destacamos as terceiras revisões (30 dias). Por exemplo:  
na meta 117, deve-se revisar (em 8 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 

totalizando 16 minutos de revisão (8 min Matéria 1 + 8 min Matéria 2). 

E como revisar? Nunca é demais repetir: revisão É RELER o conteúdo, por meio das marcações! 
Não é tempo destinado à elaboração de resumos ou mapas mentais, nem à resolução de questões 
(salvo algumas exceções como matérias de exatas, por exemplo, em que as aulas são basicamente 
resolução de questões). 

Portanto, o aluno deve reler o conteúdo estudado, o exato intervalo de páginas que ele estudou no 
dia a ser revisado, baseando-se somente nas marcações (grifos ou sublinhados).  

Fazendo isso você estará dando sempre um “F5”na memória e minimizando a curva do 
esquecimento! 

MÉTODO 4.2 

Prof. Rafael Barbosa6 

O Método 4.2 de Revisão é uma técnica de estudo que tem por missão organizar o estudo da 
teoria, a prática (treino em questões) e as revisões sistemáticas, da seguinte forma: as disciplinas 
são organizadas em dois grupos que se alternam em 4 dias dedicados ao estudo da teoria (mais 
questões de fixação) e 2 dias de revisão (feita de forma reversa: das questões para a “teoria”). 

 
6 Auditor fiscal da Sefaz-PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias de Contabilidade e de Exatas. Instagram: 
@prof.rafaelbarbosa 

https://www.instagram.com/prof.rafaelbarbosa/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof.rafaelbarbosa/?hl=pt-br
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Nesse método, visando encurtar o tempo entre a primeira leitura e a leitura da mesma disciplina, 
as revisões dos assuntos são feitas apenas nesses dois dias, dentro da meta/semana. Dessa forma, 
é possível avançar mais rapidamente no conteúdo programático. A meta maior é “bater” o edital. 

Vejam o exemplo de uma meta no Método 4.2 de Revisão: 

 

Nessa meta, o aluno dividiu a sua carga horária diária (6 horas) dentre as três disciplinas que 
compuseram cada um dos dois grupos: 

• Grupo A: Língua Portuguesa, Matemática e Direito Constitucional. 

• Grupo B: Direito Administrativo, Direito Penal e Legislação Especial. 

Durante os dias de teoria (os 4 primeiros), o aluno estudará, alternadamente, os dois grupos, 
sendo destinado 2 horas para cada disciplina. Dentro desse tempo, o aluno deverá fazer 20 
questões de fixação (aquelas feitas logo após a leitura). 

Nos dias de revisão, dias 005 e 006 da tabela, o aluno fará “de cara” 50 questões, sem ler os 
comentários. Depois de feitas as questões, o concurseiro deverá revisar apenas os assuntos das 
questões que errou. Dessa forma, o estudo se desenvolve com mais leveza e objetividade.  

Eventualmente, podemos ter algumas metas dedicadas a uma Revisão Geral em Questões – RGQ, 
onde o aluno passará por uma espécie de “teste de memorização”, fazendo questões sobre todos 
aos assuntos vistos desde o início dos estudos ou desde a última RGQ. 
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CARGO ALVO: POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL

MÉTODO 4.2 DE REVISÃO

ALUNO(A): FULANO(A)

CICLO DE ESTUDOS - SEMANA 01

C F

Dia Disciplina

CH

(minuto

s)

Número 

da Aula/

Nº Lei/ 

Vídeo

Assunto VistoGrupo

Quantid

ade de 

Páginas 

Lidas

Questões da Aula

Qtde 

Questõe

s

Qtde 

Acertos
% Acerto

DIREITO CONSTITUCIONAL+ 20 QUESTÕES

002
DIREITO ADMINISTRATIVO + 20 QUESTÕES

DIREITO PENAL + 10 QUESTÕES

001
LÍNGUA PORTUGUESA + 20 QUESTÕES

MATEMÁTICA + 10 QUESTÕES

LEGISLAÇÃO ESPECIAL + 20 QUESTÕES

A

B

003
LÍNGUA PORTUGUESA + 20 QUESTÕES

MATEMÁTICA + 10 QUESTÕES

DIREITO CONSTITUCIONAL+ 20 QUESTÕES

A

REVISAR ASSUNTOS DA SEMANA + 50 QUESTÕES

004
DIREITO ADMINISTRATIVO + 20 QUESTÕES

DIREITO PENAL + 10 QUESTÕES

LEGISLAÇÃO ESPECIAL + 20 QUESTÕES

B

LEGISLAÇÃO ESPECIAL REVISAR ASSUNTOS DA SEM ANA + 50 QUESTÕES

DIREITO CONSTITUCIONAL REVISAR ASSUNTOS DA SEMANA + 50 QUESTÕES

006

DIREITO ADMINISTRATIVO REVISAR ASSUNTOS DA SEM ANA + 50 QUESTÕES

DIREITO PENAL REVISAR ASSUNTOS DA SEM ANA + 50 QUESTÕES
B

(REVISÃO)

A
(REVISÃO)

005
LÍNGUA PORTUGUESA REVISAR ASSUNTOS DA SEMANA + 50 QUESTÕES

MATEMÁTICA
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No gráfico acima, com dados reais de um dos meus coachees, vejam o exemplo de uma RGQ sendo 
feita na semana 21. Percebam que o aluno vinha obtendo excelentes resultados, numa reta 
crescente. Mesmo parando uma semana para fazer questões com assuntos de até 20 semanas 
atrás, ele conseguiu manter seu percentual de acerto médio (93%). 

São muitos os benefícios do Método 4.2 de Revisão que, por trabalhar as revisões dos assuntos por 
blocos 6 dias/semanais, acaba deixando o estudo mais dinâmico, o que possibilita ao aluno repetir 
o estudo do edital várias vezes. Além disso, as revisões ficam mais fáceis de serem controladas, 

tendo reflexos positivos na produtividade.  

Mais detalhes sobre o Método 4.2 de Revisão podem ser vistos no perfil do Instagram ou canal no 
Youtube do Prof. Rafael Barbosa, criador do método. 

REVISÃO POR ASSUNTOS 

Prof. Túlio Lages 

Nesse método, a revisão é realizada sempre que se termina de estudar um determinado assunto. 

Assim, para um dado assunto, após ler todo o seu conteúdo e realizar uma bateria de questões 
sobre ele, faça uma revisão inteira do tema antes de começar a estudar o assunto seguinte. 

Utilize o tempo que for necessário para completar a revisão inteira do assunto, dentro do tempo 

destinado ao estudo da matéria, conforme previsto no seu ciclo de estudos. 

O benefício dessa forma de organizar suas revisões é que você obtém uma visão global do assunto, 
ficando mais fácil de entender como se relacionam os diversos pontos que o compõem. 

Além disso, a revisão por assuntos pode ser utilizada em conjunto com o método 1/70/30 e com o 
método 4.2. 

Ainda, é possível agrupar dois ou mais assuntos já estudados para serem revisados em conjunto, 
quando se tratar de assuntos muito curtos ou que foram vistos há muito tempo e, por isso, estão 
um bom tempo sem serem revisados. 

Se você não possui muito tempo disponível aos estudos, pode deixar de efetuar revisões integrais 
de assuntos que não são muito cobrados ou que você esteja com um ótimo percentual de acertos 

https://www.instagram.com/prof.rafaelbarbosa/
https://www.youtube.com/channel/UCN_Ay1BNyozXM0R3Tk1jEzQ?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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das questões, priorizando, assim, revisões de assuntos que “caem” muito ou sobre os quais você 
não está com uma boa compreensão. 

Para dar uma turbinada na sua revisão por assuntos, você pode utilizar o Passo Estratégico, 
notadamente para aqueles assuntos que você está com maior dificuldade ou que possuem mais 
chances de serem cobrados na sua prova. 

REVISÃO INTEGRAL DA MATÉRIA 

Prof. Túlio Lages 

Depois de finalizar o estudo de uma dada matéria, é necessário que ela seja revista periodicamente 
até o dia da sua prova, para manter um nível mínimo de retenção de seu conteúdo. 

Enquanto não terminou de estudar todas as matérias, sugiro que a revisão de uma dada matéria 
finalizada seja realizada a cada dois ou três meses (de seu término ou da última revisão integral), 
valendo esclarecer que não se trata de um número rígido, podendo ser um pouco mais ou um 
pouco menos. 

O importante é que a revisão seja realizada de tempos em tempos, em um período que não seja 
demasiadamente longo a ponto de você se esquecer demais do que foi estudado, nem curto 
demais a ponto de prejudicar o avanço das matérias ainda não finalizadas, em razão do tempo de 
estudado demandado. 

Obviamente, quando todas as matérias houverem sido completamente estudadas, seu ciclo de 
estudos basicamente será um ciclo de revisões, em que todas as (ou pelo menos boa parte das) 
matérias serão revisadas de forma alternada. 

Anote as horas líquidas demandas para revisar cada matéria por completo e compare com revisões 
anteriores – você perceberá que cada revisão demandará um tempo cada vez menor, até chegar a 
um valor mais ou menos constante. 

Em reta final, ter o conhecimento do tempo necessário para realizar a revisão completa de cada 
matéria lhe ajudará a organizar melhor os estudos, priorizando matérias e assuntos que lhe 
renderão mais pontos em prova. 

Para dar uma turbinada na sua revisão por matérias, você pode utilizar o Passo Estratégico, 
notadamente para aquelas matérias que valem mais pontos na sua prova. 

DICA 2 – RELEIA SEUS GRIFOS E SUAS ANOTAÇÕES 

Prof. Túlio Lages 

Sabendo que é por meio das revisões que retemos o conhecimento e chegamos efetivamente 
lembrando do conteúdo na hora da prova, todas as principais ideias e informações estudadas 
devem necessariamente serem revistas, revisitadas, ou seja, revisadas. 

Devemos ter em mente, também, que “revisar”, pelo teor da própria palavra, significa entrar em 

contato com uma informação (daí o “visar”) que já foi vista antes (daí o “re”). 

http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Assim, para executar um procedimento de revisão de maneira eficiente, precisamos de um método 
que nos permita voltar a todos os principais pontos da matéria despendendo, por outro lado, o 
mínimo de tempo. 

Uma excelente forma de você atingir esse objetivo na revisão é reler os grifos que você realizou e 
as anotações curtas que efetuou na etapa em que estava lendo o conteúdo pela primeira vez. 

Ao executar a releitura dos grifos e das anotações, depois de repassar um determinado pedaço do 
conteúdo (um tópico ou um ponto importante, por exemplo), procure realizar uma autoexplicação 
mental do que foi revisto. 

No início, é natural que você tenha dificuldade em realizar essa autoexplicação. Isso acontece 
porque você ainda está com um conhecimento muito incipiente e uma taxa de retenção muito 
baixa do conteúdo. 

Assim, não fique demorando demais tentando realizar essa autoexplicação mental - com o tempo, 

você conseguirá realiza-la de maneira mais completa e dinâmica, ok? 

Vale ressaltar, por fim, que no Passo Estratégico, os principais pontos do conteúdo são ressaltados 
no material (ou seja, aquilo que necessariamente você deveria ter grifado) e, além disso, é 
disponibilizado um questionário com perguntas subjetivas para te auxiliar no processo de 
autoexplicação mental dos pontos mais importantes do conteúdo. 

COMO EFETUAR GRIFOS DE MANEIRA EFICIENTE 

Prof.ª Fernanda Barbosa7 

Quando se fala em estudo para concurso, encontramos uma dificuldade enorme em definir a 
melhor forma de revisar o material estudado durante a semana. Nesse sentido, vale a pena testar 
algumas formas de revisão, sempre buscando aquela prática que te traga o melhor resultado 
quando o assunto é “fixação do conteúdo”. 

 

Muitas pessoas gostam de fazer resumos das aulas, logo de cara, mas eu não vejo isso como uma 
forma produtiva de estudo, já que demanda muito tempo. Além disso, no início da jornada, você 

 
7Gestora de Controle Interno da CGM-Recife. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Economia. Instagram: 
@coach.fernandabarbosa 

 

http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/coach.fernandabarbosa/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/coach.fernandabarbosa/?hl=pt-br
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não sabe realmente o que é importante ou não. Logo, seus resumos tendem a serem pobres de 
conteúdo, sem objetividade.  

Dessa forma, no começo dos estudos, recomendo a marcação de texto (grifos) como uma 
excelente forma de sinalizar aquilo que é importante, evitando-se fazer resumos. Diante disso, 
adotando os grifos como uma boa prática, vamos analisar como deverão ser feitas essas 
marcações no material. 

Inicialmente, devemos ter em mente que você, concurseiro, está tendo o seu primeiro contato 
com a matéria. Ou seja, você não sabe ao certo quais seriam, de fato, os assuntos mais 

importantes daquele material.  

Assim, devemos grifar o material com cautela, para que você não se confunda diante do excesso 
de marcações, muitas vezes, inúteis. Cuidado! Grifar não se trata de uma brincadeira de colorir, 
segure um pouco a onda! 

Entenda o grifo como um sinalizador daquilo é “mais importante”. São como placas de trânsito, 
devem ser simples, chamativas e diretas. 

Dessa forma, o ideal é que você use as questões como guia para os grifos (assim garantimos a 
objetividade). Mas como seria isso? É muito simples, siga os seguintes passos: estude os assuntos, 
vendo em texto ou vídeo e passe para as questões; nesse momento, encontrando-se diante de 
alguma dificuldade, muitas vezes denunciada pelo erro, volte no texto do assunto e faça os grifos 
naqueles termos que representaram o núcleo da questão que você errou ou que teve dificuldade 
em acertar.  

Se você já tiver feito grifos antes de responder as questões, quando for fazer seus “novos” grifos, 
você vai notar que muitas das marcações feitas não eram necessárias. Já que você não tinha muita 
base do que era ou não importante.  

Usando essa técnica, onde os grifos são guiados pelas questões, você vai perceber que o estudo 
passará a ser mais objetivo, pois, com a ajuda das resoluções de questões, veremos o que 

realmente é mais importante para a nossa prova. 

DICA 3 – CUIDADO COM A PRODUÇÃO DE RESUMOS! 

Prof. Abraão Pereira8 

Dentre as ferramentas utilizadas com intuito de guiar nossas revisões, aparecem os resumos. 

Podemos dizer que os resumos são endeuzados por alguns e abominados por outros.  

- Mas, qual o motivo de tanta divergência de opinião? 

 

8 Auditor Fiscal da Sefaz-SP. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Legislação Tributária Municipal. Instagram: 
@abraaodop 

 

https://www.instagram.com/abraaodp/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/abraaodp/?hl=pt-br
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Bem, quanto à capacidade de auxiliar no processo de revisão, não existe muita discussão: os 
resumos, quando bem feitos, são muito eficazes e, geralmente, garatem revisões de qualidade!  

Entretanto, o grande ponto negativo dos resumos está relacionado com o maior ativo que um 
concurseiro pode ter: o tempo!  

Em outras palavras, um resumo bem feito é muito bom, mas pode levar muito tempo!  

Quando mal feito, então, um resumo pode se tornar um grande vilão, pois, além de levar muito 
tempo do concurseiro em sua elaboração, torna as revisões demoradas e pouco objetivas. 

Entendidos os prós e os contras, vem a grande pergunta:  

- Devemos elaborar resumos? 

Isso é algo muito pessoal! Algumas pessoas sobrevivem bem com as marcações e grifos no 
material. Já outras sentem a necessidade de transcrever os principais tópicos em forma de resumo, 
tendo em vista que aprendem bastante quando estão escrevendo.  

O que costumo dizer é: “Caso deseje fazer resumos, faça! Mas, se for pra fazer, que seja bem 
feito!”. 

RESUMOS RÁPIDOS E EFICAZES 

Prof. Abraão Pereira 

Como foi dito, os resumos são uma ferramenta poderosa de revisão, mas, por outro lado, 
demandam muito tempo para serem produzidos e, além disso, podem ser substituídos pela revisão 
por grifos para boa parte do conteúdo. 

Entretanto, nem todos os concurseiros se adaptam à sistemática de revisão por grifos – e não 
devem se culpar por isso, afinal, não há uma maneira única e totalmente certa de se estudar, não é 
verdade?! 

Assim, meu objetivo será trazer pra vocês algumas dicas preciosas que os auxiliarão na elaboração 
de resumos rápidos, objetivos e eficazes!  

Vamos lá? 

Faça uma leitura prévia do conteúdo a ser resumido e resolva algumas questões 

A construção de um bom resumo se inicia com a leitura prévia do conteúdo a ser resumido!  

- Poxa, Abraão, na faculdade eu sempre fiz resumos em paralelo com a leitura! Assim já mato 2 
coelhos com uma cajadada só! Não é melhor? 

Não! Infelizemente, essa técnica que muitos utilizavam na época da faculdade não funciona dentro 
do universo dos concursos públicos e vou te explicar o motivo. 

Na faculdade estudamos para uma prova de uma disciplina específica, com um conteúdo bem 
limitado, então, o avanço de conteúdo pode ser mais lento e os resumos mais extensos, tendo em 
vista que serão vistos uma ou duas vezes até a prova. 

https://www.instagram.com/abraaodp/?hl=pt-br
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Para concurso, temos muitas disciplinas e os resumos serão vistos diversas vezes em sua trajetória. 
Tantas que não consigo nem mensurar. Logo, os resumos devem ser bem mais enxutos e objetivos.  

Desta forma, sem o conhecimento prévio do conteúdo, o seu resumo será demasiadamente 
extenso, prolixo e com diversas informações desnecessárias para sua prova.  

O conselho que dou é: faça uma leitura prévia e tente fazer um filtro inicial, destacando, no 
próprio material, os pontos que entender como importantes. 

Com essa leitura prévia e esse filtro inicial, seu universo de informações a serem transmitidas para 
o resumo reduz muito! 

Após terem finalizado a leitura do conteúdo a ser resumido, com a resuloção de algumas questões 
de prova, terão a maturidade necessária para identificar o que, de fato, é crucial e, dessa forma, 
deverá constar no seu reumo.  

Acreditem, o tempo que levamos para ler o texto direto, grifando os pontos principais, e montar 
um resumo posterior é muito menor do que o tempo que se gasta para ler e montar resumos em 
paralelo! 

Só para fins ilustrativos, segue trecho de resumo feito em paralelo com a leitura: 

Poder Constituinte 
 
Teoria do poder constituinte: 
 
Concebida pelo abade francês Emmanuel Sieyès, no século XVIII, em sua obra “O que é o 
Terceiro Estado?”. 
 
Colocava por terra as teorias anteriores ao Iluminismo, que determinavam que a origem 
do poder era divina. 
 
Aplica somente aos Estados com Constituição escrita e rígida. 
 
Distingue poder constituinte de poderes constituídos. 
 
PODER CONSTITUINTE → cria a Constituição 
 
PODERES CONSTITUÍDOS → aqueles estabelecidos por ela, ou seja, são aqueles que 
resultam de sua criação. 

Quem já estudou e resolveu exercícios sobre “Poder Constituinte” vai perceber, logo de cara, que 
esse trecho contém um excesso de informações. 

Após a leitura por completo e a resolução de alguns poucos exercícios, o aluno perceberá que, de 
todo esse trecho, a cobrança de provas se resume à definição de “Poder Constituinte” e “Poder 
Constituído”.  
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Não estamos dizendo que a parte introdutória e e origem da teoria do poder constituintes devem 
ser descartadas! É importante ler tudo, afinal, serão importantes para o entendimento geral do 
assunto, entretanto, não é o tipo de informação que costuma ser cobrada em prova e precisa ser 
vista de maneira recorrente!  

Logo, o resumo após a leitura e exercícios, seria mais ou menos o segunte: 

Poder Constituinte 
 
PODER CONSTITUINTE → cria a Constituição 
 
PODERES CONSTITUÍDOS → estabelecidos pela constituição 

Busque traduzir conceitos e definições em palavras-chave 

O recado que eu quero passar nesse tópico é o seguinte: evite transcrever os conceitos e 
definições do seu material de estudo para o resumo! 

Bom, imagino que estejam se perguntando: afinal, qual seria a alternativa à transcrição? 

A grande maioria das pessoas tende a, simplesmente, copiar o conceito do material de estudo, e 

colar/transcrever no arquivo do resumo. Isso é, na verdade, um grande erro! 

- Mas como vou fazer, Abraão? O objetivo não é ganhar tempo? Eu vou inventar o que escrever? 

Não é bem assim, não precisam inventar nada! Mas, simplesmente, transcrever o que está no 
material não lhee trará ganhos significativos. Além de tudo, esses conceitos e defnições extensos 

tendem a tornar o resumo muito extenso. 

O que eu sugiro é que vocês, ao se depararem com alguma definição ou conceito, tentem 
identificar algumas palavras-chave! Esse é o primeiro passo: entender o conceito e destacar as 
palavras palavras que melhor o descrevem! 

Feito isso, ao invés de transcrever o conceito no seu resumo, levem apenas as palavras-chave para 
o seu arquivo de resumo! Digo isso por por dois motivos: 

1) O primeiro é que a utilização de palavras-chave torna seu resumo muito menor e mais 
rápido de ser visto. Essa objetividade de informações é exatamente o que precisamos ao 
longo desse nosso processo de revisão e memorização de conteúdo e, principalmente, 
numa véspera de prova.  

2) O segundo está relacionado ao processo de aprendizagem. Quando você transcreve um 
conceito do material teórico, seu processo de revisão se resume a uma série de releituras 
de trechos específicos. Essas releituras ajudam um pouco no processo de memorização, mas 
não são tão eficientes, afinal, qualquer pequena distração torna a releitura automática. Ou 
seja, muitas vezes lemos um determinado conceito, mas não estamos focados na leitura e a 
absorção daquele conteúdo é praticamente nula. 
Já, quando nos deparamos com palavras-chave somos obrigados a tentear reformular, em 
nossa mente, aquele conceito a partir das palavras ali apresentadas. Então, forçosamente, 
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buscamos as informações em nossa memória e fazemos o processo inverso: transformamos 
as palavras soltas em um conceito e é assim que conseguiremos memorizar – trata-se, na 
verdade, de um processo de autoexplicação mental ;) 

Deu para entender a ideia? Acredito que sim! Vamos para a próxima dica. 

Faça resumos em arquivos digitais 

A forma como você irá elaborar seu resumo é outro quesito crucial! Eu, sugiro, fortemente, que 
esse resumo seja feito em um arquvio digital (qualquer editor de texto), e não de forma 
manuscrita!  

- Mas, Abraão, que diferença faz? Eu adoro fazer meus resumos à mão! 

Na verdade, o processo de elaboração, em si, é indiferente. Ou seja, tanto faz se for digitado ou 
manuscrito. O grande problema está na possibilidade de edição desse resumo em momento 
futuro. É muito importante que o seu resumo seja mutável com o tempo! E, infelizmente, se 
fizermos resumos manuscritos, essa mutabilidade estará comprometida. 

- O que quer dizer com mutável? 

Seus resumos precisam ser editados ao longo do tempo! Vou seguir uma linha de raciocínio que vai 

deixar clara qual a minha intenção ;) 

Os resumos devem ser objetivos e curtos, correto? Sim! 

Desta forma, não podem conter informações que lhe tragam muito pouco ou nenhum ganho, 
certo!? Correto!  

Não foi à toa que, no primeiro momento, comentei sobre a leitura e resolução de exercícios 
preliminar, de forma a possibilitar um filtro focado apenas em pontos do material que costumam 
ser cobrados em prova ou são cruciais para seu aprendizado! 

Bem, ocorre que, com o tempo, através das revisões peridódicas, você irá absorver determinadas 
informações de forma tão sólida que não haverá mais necessidade de revisá-las! Dessa forma, 
essas informações deverão desaparecer de seu resumo, deixando-o, ainda mais enxuto e objetivo.  

A título de exemplo, de tanto estudar Direito Administrativo, e com a ajuda do mnemônico, 
decorei todos os 5 principios expressos da Adm. Pública (o “LIMPE”). Então, retirei a informação do 
que consistia cada letra do “LIMPE” do meu resumo de Direito Administrativo. Fiz o mesmo para o 
“SOCIDIVAPLU” em Direito Constitucional, ou a definição de Tributo em Direito Tributário.  

O resultado disso foi que meu resumo se tornou cada vez mais enxuto e focado em informações 
que, de fato, trariam algum ganho para mim. O ideal é que chegemos, em uma véspera de prova, 
com um resumo que seja quase que 100% focado em nossos pontos fracos. 

Com resumos mais curtos conseguimos revisar nossos pontos fracos em um intervalo de tempo 
muito menor, o que possibilita repetir o processo diversas vezes até sanarmos essas fragilidades. 

Resumo é um artigo pessoal 
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Bom, essa é a ultima dica que tenho para dar: busquem construir seu próprio resumo! 

Obviamente, não estou lhe dizendo que você não pode utilizar resumos produzidos por terceiros 
(inclusive, no Passo Estratégico há diversos resumos de conteúdo). 

O que estou querendo chamar atenção é para o fato de que, independetemente se vai utilizar ou 
não resumos produzidos por outrem, não deixe você mesmo de produzir seus próprios resumos, 
sempre que puder ou entender necessário, porque, conforme tudo que explanei, é possível 
concluir que o resumo é um artigo muito pessoal!  

Não existe um resumo espetacular! O que existe é o meu resumo perfeito, o seu resumo perfeito e 
o resumo prefeito dele.  

Conforme demonstrei, os resumos devem conter pontos que são cruciais para o entendimento do 
conteúdo ou voltado para suas dificuldades. É inevitável que pessoas distintas tenham linhas de 
raciocínio distintas ou dificuldades divergentes. 

Logo, ainda que exista um resumo pronto ao seu alcance, não deixe de produzir o seu!  

MAPAS MENTAIS 

Prof. Bruno Fernandes9 

Mapa mental é uma técnica de estudo, criada no final da década de 60 por Tony Buzan, que 
consiste em elaborar resumos com setas, cores, formatos e símbolos. É uma técnica muito indicada 
para quem possui facilidade em aprender de forma visual. Além disto, tem o intuito de destacar 
associações entre informações, bem como organizar o conteúdo a ser estudado. As setas criam 
associações, conexões entre as informações. Cores e os formatos servem para diferenciar tópicos e 
distinguir aspectos como, por exemplo, o positivo e o negativo ou o político e o econômico. 

Basicamente é uma ficha de estudos com uma visão geral do conteúdo. Atentar para o fato de que 
o mapa mental não é um simples resumo: é a organização visual de ideias em torno de um tema 
central, com palavras chave ou mesmo frases de maior relevância no entendimento do tema. 
Poderíamos chamar de um “resumo simplificado e visualmente bem organizado” 

Esta técnica de estudos permite um rápido acesso aos principais pontos da matéria de tal forma 
que os detalhes fiquem mais bem organizados, melhorando assim sua memorização. Não há regras 
rígidas para a elaboração de mapas mentais, mas certas orientações são recomendadas para 
facilitar o processo de criação dos mapas, conforme descreverei a seguir. 

Como elaborar MAPAS MENTAIS 

Utilizarei um texto adaptado sobre o MERCOSUL, extraído da página 
(http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul), para orientar a elaboração de um mapa 
mental e facilitar seu entendimento. Como primeira orientação, é importante destacar as 
principais palavras no texto, que serão a base para elaborar o mapa: 

 
9 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Comércio Internacional. 
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“O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de integração regional da 
América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação dos países da região ao 
final da década de 80. Os membros fundadores do MERCOSUL são Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai, signatários do Tratado de Assunção, criador do Mercosul, de 1991. 

O Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994, estabeleceu a estrutura institucional básica do 
MERCOSUL e conferiu ao Bloco personalidade jurídica de direito internacional. O Protocolo 
consagrou, também, a regra do consenso no processo decisório, listou as fontes jurídicas do 
MERCOSUL e instituiu o princípio da vigência simultânea das normas adotadas pelos três órgãos 
decisórios do Bloco: o Conselho do Mercado Comum (CMC), órgão superior ao qual incumbe a 
condução política do processo de integração; o Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo do 
Bloco; e a Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM), órgão técnico que vela pela aplicação dos 
instrumentos da política comercial comum.” 

Feito os destaques, a segunda orientação é colocar o tema na parte central do mapa, que será o 
MERCOSUL. Se possível, utilize algum desenho ou símbolo bem marcante para identifica-lo. 

A terceira orientação é fazer conexões com os tópicos secundários ligados diretamente ao 
MERCOSUL. No texto temos como principais palavras (tópicos secundários): Integração Regional, 
Órgãos Decisórios, Tratado de Assunção e Protocolo de Ouro Preto. Novamente é possível e 
recomendado utilizar desenhos ou símbolos para identificar estas palavras. Utilize símbolos, 
figuras ou desenhos que destaquem a palavra desejada, como ocorreu na figura no Protocolo de 
“OURO” “PRETO”. Além disto, utilize formatos e cores diferentes de caixas para identificar estes 
temas secundários. 

 

A quarta orientação é conectar os tópicos secundários com suas palavras chave, frases sucintas 
explicativas ou até mesmo com tópicos que estejam associados ao tópico secundário. Novamente 
utilize símbolos, desenhos e cores explicativas para diferenciar os vários tópicos. Sempre lembrar 
que as conexões (setas) representam as associações entre o tema central (Mercosul) e seus tópicos 
ou palavras chave. No texto temos, para os tópicos secundários, as seguintes palavras chave e 

tópicos associativos, conforme mapa mental a seguir: 
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Abuse dos mapas mentais, mas sempre considere que se trata de um método de estudos para 
facilitar o aprendizado, tornando-o mais rápido e eficaz.  Logo, não é preciso gastar um enorme 
tempo sendo criativo em buscar fotos, imagens ou figuras que representem as palavras chave. 
Além disto, não tenha receito em alterar as informações do mapa, conforme apareçam novas 
ideias e estímulos para representar a matéria. 

E como última orientação, os mapas mentais podem ser elaborados utilizando uma folha de papel 
e canetas, com o auxílio de processadores de texto (Word, LivreOffice, etc) ou mesmo com 
programas apropriados para a criação de mapas mentais (Coogle, Canva, Mindmeister, Mind 
Node). Escolha aquele que melhor se adapte ao seu gosto e bolso. 

Bons estudos e bons mapas mentais! 

DICA 4 – RESOLVA QUESTÕES DE FORMA INTELIGENTE 

A resolução de questões de provas anteriores é não somente uma das melhores formas de se 
consolidar o aprendizado de um conteúdo, mas também de revisá-lo. 

Entretanto, existe uma infinidade de questões, de diversas bancas, aplicadas em provas dos mais 
variados cargos, envolvendo inúmeros graus de complexidade. 

Será que você está fazendo bom uso dessa quantidade enorme de questões? Há um jeito eficiente 
de se resolver questões na etapa de revisão? 

SELECIONANDO AS QUESTÕES 

Prof.ª Fernanda Barbosa 

https://www.instagram.com/coach.fernandabarbosa/?hl=pt-br
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Parece óbvio, mas não há nada melhor do que se preparar para uma prova objetiva usando e 
abusando de questões objetivas. Como diria Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão e professor 
de Alexandre, o Grande (367 a.C.–347 a.C.): “é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve 
aprender a fazer”. 

Contudo, alguns cuidados devem ser tomados com as questões a serem resolvidas, já que, se 
escolhidas a partir de critérios equivocados, podem fazer você se preparar para algo diferente 
daquilo que encontrará no dia da prova, o que te transformaria em um concurseiro alienado. 

Existe uma infinidade de questões, de diversas bancas, aplicadas em provas dos mais variados 

cargos, envolvendo inúmeros graus de complexidade. 

Nesse sentido, considerando que cada banca tem sua forma de cobrar cada disciplina, é 
indispensável que o concurseiro dê preferência à resolução de questões que sejam de autoria da 
banca escolhida como organizadora do certame. 

Além disso, é importante que as questões não sejam muito antigas e que sejam oriundas de provas 
aplicadas em concursos de mesma escolaridade do cargo pretendido. Se houver questões já 
aplicadas para o mesmo cargo ou cargo semelhante àquele para o qual você está se preparando, 
melhor ainda! 

Vale ressaltar que os relatórios do Passo Estratégico possuem questões comentadas e selecionadas 
de forma estratégica, permitindo ao aluno revisar os principais pontos do conteúdo a partir de 
uma quantidade relativamente pequena de questões, propiciando, portanto uma revisão eficiente 
por questões da banca, do nível do concurso pretendido. 

MELHORANDO SEUS PONTOS FRACOS 

Prof. Túlio Lages 

Para os assuntos em que você está com um baixo percentual de acertos (ou seja, seus pontos 
fracos), é interessante resolver novas baterias de questões sobre o tema para incrementar seu 
nível de compreensão sobre ele. 

Como exemplo, suponha a tabela abaixo: 

Assunto 
% de acertos nas 

questões 

Assunto A 75% 

Assunto B 80% 

Assunto C 45% 

Assunto D 78% 

http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Na situação acima, o aluno está com pior nível de acertos no “Assunto C”, revelando um baixo 
nível de compreensão do conteúdo nele tratado. 

Portanto, como providência emergencial, logo após efetuar a revisão dos grifos da teoria do 
“Assunto C”, é interessante que o aluno procure melhorar seu grau de compreensão no tema a 
partir da realização de, pelo menos, mais uma bateria de questões sobre tal assunto, com nova 
mensuração do percentual de acertos. 

Inclusive, para assuntos com baixíssimo nível de acertos, pode ser necessário o reestudo do 
próprio conteúdo teórico. 

Recomendo que essas baterias de questões adicionais sejam realizadas após o aluno estudar a 
matéria por completo – ou seja, após ler todo o conteúdo e resolver pelo menos uma bateria de 
questões de cada matéria (aquelas questões que já vêm no próprio curso). 

Isso porque somente após finalizar todo o conteúdo é que o aluno terá uma visão global de quais 
são os assuntos em que ele está pior (em termos de nível de compreensão) e, portanto, devem ser 
priorizados. 

Obviamente que o ideal é que sejam resolvidas novas baterias de questões para todos os assuntos 
até obter-se um nível de 100% de acertos para todos os assuntos. Entretanto, na prática, por 
questões de tempo, isso jamais ocorrerá, sendo necessário que o aluno primeiro elimine seus 

pontos fracos e, depois, procure aumentar seu nível geral de acertos. 

Assim, para os assuntos em que o aluno já está com um nível bom de acertos (por exemplo, o 
“Assunto B” do quadro acima), uma nova bateria de questões pode ficar para um segundo 
momento, após os pontos fracos terem sido eliminados, podendo ser considerada suficiente uma 
revisão realizada apenas a partir da releitura dos grifos da teoria e da nova resolução das questões 
“marcadas”. 

- O que são questões “marcadas”, Túlio? 

Explicarei no tópico a seguir ;-) 

QUESTÕES “MARCADAS” OU CADERNO DE ERROS? 

Prof. Túlio Lages 

Questões “marcadas”, basicamente, são as questões que o aluno resolveu (e, obviamente, leu os 
comentários do professor) mas não se sente seguro se acertaria uma questão semelhante caso 
fosse cobrada em prova. 

Isso acontece geralmente nas questões que o aluno: 

a) errou, por ainda possuir um déficit de compreensão do conteúdo em relação ao que foi 
abordado, revelando, portanto, que o aluno ainda não domina aquele ponto do conteúdo; 

b) acertou, mas por motivos diferentes do apontado nos comentários do professor, o que também 
revela que o aluno não domina o ponto do conteúdo tratado na questão. 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Sempre que isso acontecer, o aluno deve “marcar” (ou seja, separar, identificar) a questão e 
resolvê-la novamente toda a vez que for efetuar uma nova revisão do assunto nela tratado. 

Em um determinado momento, após várias revisões, caso passe a sentir segurança de que acertará 
uma questão semelhante caso eventualmente venha a ser cobrada em prova, o aluno pode 
“desmarcar” uma questão “marcada” para que deixe de ser resolvida nas próximas revisões – de 
modo que a revisão fique mais rápida. 

Veja, portanto, que não precisam ser marcadas não somente as questões que você acerta e tem 
pleno conhecimento do conteúdo, mas também as que você erra por falta de atenção, por um 

descuido eventual e não por falta de compreensão de conteúdo. 

Também entendo que as questões que você erra por ter esquecido o conteúdo, embora o tenha 
compreendido, não precisam ser marcadas, considerando que se o ponto abordado na questão 
está bem compreendido e grifado na parte teórica, naturalmente será fixado a partir das revisões 
dos grifos. 

Assim, veja que as questões “marcadas” se assemelham ao chamado “caderno de erros”,  
empregado para se referir ao material onde estão consolidadas as questões em que o aluno errou, 
com a diferença que, na marcação de questões, nem todas as questões que o aluno erra devem ser 
revistas, além de que nem todas questões acertadas devem deixar de ser revistas. 

MÉTODO REVERSO 

Prof.ª Fernanda Barbosa 

Uma das formas mais eficientes de se fazer revisões por questões é utilizando-se o método 
reverso, no qual o aluno faz primeiro as questões, sem ter contato com qualquer material teórico, 
revisando apenas os assuntos objetos das questões que ele errou, acertou no chute ou acertou 
pelo motivo errado. 

 

O que deve 
ser revisado 
no método 

reverso?

Aquilo que 
você errou.

Aquilo que 
você acertou 

no chute.

Aquilo que 
você acertou, 
mas que não 
pelo motivo 

correto.

https://www.instagram.com/coach.fernandabarbosa/?hl=pt-br
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Um dos maiores benefícios de revisar pelo método reverso (partindo das questões para a teoria) é 
que a revisão passa a ser feita de forma dirigida, guiada a partir da incidência de cada assunto da 
disciplina estudada. O que faz com que se gaste mais energia com aquilo que tem, 
estatisticamente, mais chance de ser cobrado. 

Como vimos, a resolução de questões na etapa de revisão pode se mostrar uma importante 
ferramenta de estudos, por garantir que os assuntos com maior grau de cobrança possam ser 
revisados com mais intensidade. Além disso, é dessa forma que conseguimos traçar melhor o perfil 
da banca. Garantindo mais proximidade entre o que se estuda e aquilo que é cobrado. Que é o 

que, no fim das contas, realmente importa. 

DICA 5 – PRIORIZE O QUE RENDE MAIS PONTOS EM PROVA 

A quantidade máxima de pontos na sua prova objetiva varia, geralmente, em função de cada 
disciplina. Em outras palavras, cada matéria que você está estudando vai lhe render uma 
quantidade de pontos diferente na sua prova. 

Por outro lado, cada disciplina demanda um tempo diferente de preparação, de modo que pode 
acontecer de algumas matérias demandarem um tempo tão longo de estudo que seria mais 
vantajoso, em termos de pontuação possível em prova, utilizar esse mesmo tempo para o estudo 

de outras duas ou três matérias.  

Além disso, os assuntos de uma dada disciplina não possuem a mesma probabilidade de serem 
cobrados. As bancas possuem sim suas preferências, inclusive isso vem sendo revelado nos e-
books de análises estatísticas de cobrança por assunto disponibilizados pela equipe do Passo 
Estratégico para os principais concursos desde 2018. 

Assim, é importante que o aluno foque suas revisões em conteúdos que são capazes de lhe render 
mais pontos em prova. 

Não se está defendendo, aqui, que se deixe de revisar nada, mas que, primeiro, se busque revisitar 
aquilo que tem mais chances de ser cobrado em prova aliado à uma boa relação entre custo e 

benefício. 

PRIORIZAÇÃO PELO CRITÉRIO DA PONTUAÇÃO 

Prof. Rafael Barbosa 

Em geral, quanto maior a quantidade de pontos que uma determinada matéria é capaz de lhe 
render em prova, maior a necessidade de atenção nessa disciplina quanto às revisões. 

Sendo assim, é importantíssimo que o candidato fique atento à distribuição das questões da prova 
dentre as disciplinas previstas para aquele certame. 

Além disso, o concurseiro deve observar os pesos de cada disciplina, calculando a quantidade de 
pontos que você pode obter em cada matéria. 

Segue abaixo uma tabela que pode nos mostrar como devemos fazer esse tipo de avaliação: 

https://www.instagram.com/prof.rafaelbarbosa/?hl=pt-br
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Disciplina 
Qtd. de 

Questões 
Peso Total de Pontos 

Português 20 2 40 

Matemática 10 1 10 

Informática 4 1 4 

Direito Penal 3 1 3 

Direito Civil 3 1 3 

Direito 

Constitucional 
10 2 20 

Direito 
Administrativo 

10 2 20 

Direito Tributário 20 2 40 

Total 80  140 

Apenas olhando os dados acima, é possível perceber que as disciplinas Direito Civil e Direito Penal 
possuem um custo benefício baixo para essa prova, já que as duas disciplinas, somadas, 
representam apenas 4,28% dos pontos totais.  

Sendo assim, se não houver mínimos por disciplinas, seria sensato avaliar a real necessidade de se 
estudar essas duas disciplinas (isso num cenário de escassez de tempo, comum na jornada de 
qualquer concurseiro). 

No outro extremo estão as disciplinas Português e Direito Tributário, que, somadas, representam 
57,14% da prova. 

Algumas coisas devem ser levadas em consideração antes decidir investir mais energia em 
determinadas disciplinas ou, eventualmente, deixar alguma matéria de lado. Isso porque, vendo 
que os concursos atuais estão com notas de corte cada vez mais altas, devemos garantir a máxima 
eficiência na prova, materializada no percentual geral de acerto em questões.  

PRIORIZAÇÃO PELO CRITÉRIO DO CUSTO-BENEFÍCIO 

Prof. Túlio Lages 

Um bom parâmetro para se estimar o esforço de um aluno para o estudo de uma dada disciplina é 
a quantidade de aulas prevista no curso regular. 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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E quanto maior o esforço necessário no estudo de uma dada matéria, maior o esforço demandado 
na fase específica da revisão desse mesmo conteúdo. 

Sendo assim, tomemos o exemplo do quadro anterior, adicionando a quantidade de aulas prevista 
no curso regular de cada disciplina: 

Disciplina 
Total de 
Pontos 

Qtd. de Aulas 

Português 40 15 

Matemática 10 10 

Informática 4 12 

Direito Penal 3 8 

Direito Civil 3 16 

Direito Constitucional 20 10 

Direito Administrativo 20 13 

Direito Tributário 40 9 

A partir da tabela, é possível notar que Português pode render até 40 pontos em prova e demanda 
o estudo de 15 aulas. Logo, podemos dizer que cada aula estudada dessa disciplina pode render, 
em média, 2,7 pontos em prova (resultantes da divisão de 40 por 15). 

Do mesmo modo, é possível asseverar que cada aula de Matemática estudada pode render 1 
ponto em prova. Em Informática, temos 0,33 pontos por aula. 

Vejamos como ficaria a situação geral do nosso exemplo: 

Disciplina 

Total de 
Pontos 

A 

Qtd. de Aulas 

B 

Pontos que podem ser 
obtidos para cada aula 
estudada da disciplina 

A/B 

Português 40 15 2,7 

Matemática 10 10 1 

Informática 4 12 0,3 

Direito Penal 3 8 0,4 
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Direito Civil 3 16 0,2 

Direito Constitucional 20 10 2 

Direito Administrativo 20 13 1,5 

Direito Tributário 40 9 4,4 

Veja, portanto, que quanto maior for essa divisão, melhor será o benefício possível obtido do 
estudo de uma aula de uma dada disciplina. 

Logo, é extremamente importante levar em consideração esse critério de custo-benefício na 
priorização dos estudos, principalmente em reta final de preparação. 

Lógico, é igualmente relevante que cada aluno pondere outras variáveis, como a necessidade de se 
obter uma pontuação mínima em prova para cada disciplina, bem como o reaproveitamento de 
cada matéria na preparação para os diversos certames. 

Bom, esse critério de custo-benefício pode ficar ainda mais fiel à realidade individual do aluno 
passando-se a utilizar como parâmetro de custo não somente a quantidade de aulas de cada 
disciplina, mas também a velocidade média de avanço do concurseiro em cada matéria – vide dicas 

bônus para aprender a realizar esse cálculo ;) 

Assim, supondo que para cada uma das matérias do nosso exemplo, o aluno possua a seguinte 
velocidade de avanço: 

Disciplina 
Velocidade de 
avanço (pág/h) 

Português 8,3 

Matemática 12,4 

Informática 10,2 

Direito Penal 7,3 

Direito Civil 6,5 

Direito Constitucional 11,3 

Direito Administrativo 10,2 

Direito Tributário 14,5 

De posse de tais velocidades de avanço e somando-se a quantidade de páginas de cada aula para 
cada disciplina, é possível estimar o tempo de estudo total demandado para cada matéria: 
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Disciplina 

Somatório de páginas 
de todas as aulas 

 

A 

Velocidade de 
avanço (pág/h) 

 

B 

Tempo 
necessário para 

estudo (h) 

A/B 

Português 1350 8,3 162,7 

Matemática 870 12,4 70,2 

Informática 357 10,2 35 

Direito Penal 253 7,3 34,7 

Direito Civil 269 6,5 41,4 

Direito Constitucional 892 11,3 78,9 

Direito Administrativo 1034 10,2 101,4 

Direito Tributário 2245 14,5 154,8 

O tempo necessário para o estudo de cada disciplina passa a ser, agora, o nosso parâmetro de 
custo, entrando no lugar do parâmetro anterior, a quantidade de aulas de cada matéria. 

Por outro lado, nosso critério de benefício continua o mesmo, qual seja, a quantidade de pontos 
possível em prova. 

Assim, temos a seguinte situação para o caso que estamos analisando: 

Disciplina 

Total de 
Pontos 

 

A 

Tempo 
necessário para 
estudo (horas 

líquidas) 

B 

Pontos que podem ser 
obtidos para cada 

hora líquida de estudo 
da disciplina 

A/B 

Português 40 162,7 0,25 

Matemática 10 70,2 0,14 

Informática 4 35 0,11 

Direito Penal 3 34,7 0,09 

Direito Civil 3 41,4 0,07 
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Direito Constitucional 20 78,9 0,25 

Direito Administrativo 20 101,4 0,2 

Direito Tributário 40 154,8 0,26 

A partir da tabela, é possível notar que Português pode render até 40 pontos em prova e demanda 
um tempo estimado de estudo de 162,7 horas líquidas. Logo, podemos dizer que cada hora líquida 
estudada dessa disciplina pode render até 0,25 ponto em prova (resultante da divisão de 40 por 
162,7). 

Do mesmo modo, é possível asseverar que cada hora líquida de estudo de Matemática pode 
render até 0,14 ponto em prova. Em Informática, temos 0,11 ponto por hora líquida estudada. 

Veja, portanto, que quanto maior for essa divisão, melhor será o benefício possível obtido de uma 

hora líquida estudada de uma dada disciplina. 

PRIORIZAÇÃO PELA PROBABILIDADE DE COBRANÇA DO ASSUNTO 

Prof. Túlio Lages 

Em uma dada disciplina, cada assunto possui uma probabilidade diferente de ser cobrada, obtida a 
partir do grau de incidência do tema em questões de provas semelhantes realizadas pela banca 
nos anos anteriores. 

Assim, o concurseiro eficiente deve priorizar suas revisões focando em assuntos que possuem mais 

chances de serem cobrados na sua prova. 

Como exemplo, suponha a tabela abaixo: 

Matéria X 
Incidência em provas 

anteriores 

Assunto A 12% 

Assunto B 3% 

Assunto C 7% 

Assunto D 0,6% 

No caso acima, é extremamente importante que o aluno esteja muito bem preparado no “Assunto 
A”, que é o que possui mais chances de ser cobrado em prova. 

Isso não quer dizer que o candidato não deva ficar bem preparado, por exemplo, no “Assunto D”, 
que é o que possui menor probabilidade de cair em prova, afinal, tudo o que está no edital pode 
ser cobrado. 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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O que se está defendendo é que o aluno foque seus esforços em ficar bem preparado (e, portanto, 
em revisar) em assuntos com maiores chances de ser cobrado antes de se preocupar em melhorar 
seu nível de preparação em assuntos com baixa probabilidade de ser cobrado. 

Vale ressaltar que os PDF`s do Passo Estratégico possuem indicação dos assuntos estatisticamente 
mais cobrados pela banca, facilitando a priorização do que é mais relevante pelo aluno.  

DICAS BÔNUS 

A etapa de revisão depende, em boa medida, da adoção de boa práticas de preparação em todas 
as etapas: todas as ferramentas e técnicas que você utiliza no momento da aprendizagem inicial de 
um conteúdo produzem impacto no momento em que você vai revisá-lo. 

Como os analistas do Passo Estratégico são verdadeiros especialistas em preparação para 
concursos públicos de um modo geral, não somente em revisões (rs), apresentamos, a seguir, dicas 
bônus contendo orientações para que você se prepare em alto desempenho e fure a fila da 

aprovação ;) 

COMO ELABORAR UM CICLO DE ESTUDOS 

Profs. Piero Albuquerque e Carlos Roberto 

No Estratégia Concursos, é unânime entre os professores que estudar por ciclos é a forma mais 
eficiente para obter resultados mais rapidamente. Temos visto diversos alunos alcançarem as 
primeiras colocações dos certames seguindo essa metodologia. Logo, falaremos sobre algo que, 
comprovadamente, dá certo! 

Estudar por ciclos consiste em intercalar o estudo das matérias, ao longo da preparação, por meio 
do uso de tabelas que auxiliam na organização da rotina. Isso permite que o aluno não se canse 
com o estudo de determinado assunto, ou seja, a dinâmica introduzida pelo ciclo de estudos 
melhora o rendimento, inclusive, naquelas disciplinas que temos menos afinidade. 

Outra vantagem é aproximar o aluno para a realidade do concurso. Quando você estiver 
respondendo às questões da prova, terá de demonstrar habilidades, por exemplo, com a Língua 
Portuguesa, com o Direito Constitucional, com o Raciocínio Lógico. Portanto, seu cérebro deverá 
estar condicionado para pensar, rapidamente, em questões de crase, de direitos e garantias 
fundamentais, de argumentação lógica. Perceberam que são assuntos distintos, mas cobrados 
quase que simultaneamente?  

Pois bem, amigo(a). Uma forma eficiente de desenvolver a velocidade necessária, preservando-se a 
qualidade do aprendizado, é por meio do estudo por ciclos. O resgate das informações torna-se 
mais acelerado, haja vista que você terá contato constante com as diversas disciplinas do edital, na 
medida em que o estudo for evoluindo. 

http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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Vamos listar 5 (cinco) motivos para uso de um ciclo de estudos? 

1. Condições de estudar mais de uma disciplina por dia, 
em vez de estudar apenas uma disciplina por dia (ou 
por vários dias), o que tornaria o estudo 
demasiadamente cansativo; 

2. Ainda que não goste ou tenha dificuldades com uma ou 
outra disciplina, o ciclo imporá uma espécie de 
obrigação para estudar todas. Assim, ao encontrar 
dificuldade em alguma matéria e, em seguida, alternar 
para outra que você tenha mais facilidade, estará 
equilibrando sua confiança; 

3. Fixa o conteúdo na memória de longo prazo, pois 
consegue sistematizar as revisões dentro do ciclo de 
estudos e, dessa forma, efetuar a repetição do conteúdo várias vezes de forma organizada 
e em intervalos regulares de tempo. 

4. Com o estudo por ciclos, há clara redução da ansiedade, porquanto você estudará com a 
convicção de que passará por todos os tópicos do edital, controlando o tempo gasto em 
cada meta atingida; 

5. No ciclo, também é possível controlar o percentual de acerto das questões, de modo a 
avaliar sua evolução ao longo do tempo, bem como os pontos fracos que merecem maior 
atenção. 

O ciclo se compõe de disciplinas que serão estudadas na sequência em que estruturadas dentro 
dele, de forma TOTALMENTE desvinculada do calendário! Não importa qual dia da semana ou do 
mês estamos. Qual o efeito disso? Caso tenha estudado Português e a próxima da sequência seja 
Direito Constitucional; e não possa estudar no dia seguinte, ao retomar os estudos irá fazê-lo em 
Direito Constitucional, que era a próxima da sequência. Isso impede que passemos muito tempo 
sem ter um novo contato com alguma disciplina. 

Ao elaborar um ciclo de estudos, lembre-se de que a carga horária a ser destinada a cada matéria 
deve ser calculada com base em diversos fatores, como volume do conteúdo, nível de dificuldade, 

% de pontuação da prova e nível de dificuldade/facilidade que você tem na referida disciplina. 

Mas como fazer um ciclo de estudos? 

A primeira coisa é definir o tamanho do Ciclo, ou seja, de quantas horas ele será composto. 
Importante que seja estipulada uma meta factível! Fixar metas inatingíveis só irá desmotivá-lo. 
Lembrando, ainda, que ciclos curtos (com metas menores) implicam em pouco tempo de estudo 
por disciplina e, também, em um número menor de revisões. 

Logo após, analise as disciplinas que farão parte dele e avalie em qual nível de conhecimento você 
se encontra em cada uma delas. 

Aquelas disciplinas que trazem um nível maior de dificuldade, que você esteja com menos 
conteúdo estudado e que tenham maior pontuação na prova deverão ter uma quantidade de 
tempo maior dedicada. 

Quantas matérias posso inserir em um ciclo de estudos? 
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Isso vai depender da carga horária disponível. Entretanto, o ideal é nunca termos menos do que 4 
ou mais do que 6 matérias em estudo de teoria ao mesmo tempo. Ademais, novas matérias devem 
ser adicionadas na medida em que outras matérias do ciclo sejam concluídas. 

Vamos ver um exemplo? 

Vamos definir as matérias que comporão um ciclo de 6 matérias: 

1) Direito Civil 

2) Português 

3) Ética 

4) Direito Constitucional 

5) Raciocínio Lógico 

6) Direito Penal 

Vamos estipular também uma meta de 6h líquidas de estudo por dia. Vejam como ficaria usando 

as matérias que elegemos: 

 

 

 

No ciclo de estudos usado como exemplo, temos a alocação de 6 disciplinas com metas temporais 
variáveis para cada disciplina, a depender do peso e do tamanho. 
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Algumas observações: 

• Distribua as disciplinas de modo ficarem com um intervalo regular de tempo entre um dia 
de estudos e a sua retomada; 

• Procure sempre alternar disciplinas de humanas com disciplinas de exatas, ou, no mínimo, 
jurídicas e não jurídicas; 

• Anote os percentuais (líquidos) de acertos de questões. Faça isso, também, nas revisões. 
Você terá a oportunidade de metrificar sua evolução, bem como de identificar os pontos 
fracos e proceder aos ajustes necessários no seu planejamento de estudos. 

Quanto às revisões, foram abordadas em tópico específico deste material. Caso haja dúvidas, 
sugerimos retornar e ler novamente.  

Turma, estruturar o planejamento com base em um ciclo é sem dúvida a melhor prática a ser 
adotada. Nada é deixado de lado e o aluno mantém contato em períodos regulares com todas as 

matérias simultaneamente. 

VELOCIDADE DE LEITURA 

Prof. Túlio Lages 

Conhecer sua velocidade de leitura para uma dada matéria é 
importante para que você estime o tempo líquido de estudo 
necessário para finalizar uma dada disciplina. 

Assim, a velocidade média de avanço (ou velocidade de leitura) 
pode ser obtida a partir da medição do tempo líquido utilizado para 
o avanço (leitura de teoria + resolução de questões) de uma 

quantidade determinada de páginas, em uma dada disciplina. 

Supondo que o aluno estudou a disciplina Direito Constitucional durante 97 minutos líquidos (1,6 
horas líquidas) e, durante esse tempo, avançou 13 páginas do seu curso teórico, é possível 
determinar que sua velocidade de avanço na disciplina é de 8,1 páginas por hora líquida. 

Essa velocidade deve ser calculada para cada disciplina, já que, certamente, cada matéria 
demandará um tempo distinto para o avanço de uma página de seu conteúdo. 

Isso acontece em razão de diversos fatores, dentre eles, a complexidade do conteúdo, que é 
percebida por cada aluno de modo diferente para cada matéria. 

Outro aspecto que deve ser destacado é que, para que sua estimativa fique mais fidedigna, a 
velocidade média de avanço deve ser obtida a partir de uma média de medições, e não de uma 
medição única. 

Vejamos um exemplo para ficar mais claro: 
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Português Páginas lidas 

Tempo de 
estudo 

(horas 
líquidas) 

Velocidade de 
avanço 

(pág/h) 

Dia 1 12 1,36 8,8 

Dia 2 10 1,01 9,9 

Dia 3 10 1,61 6,2 

A seguir, segue uma sugestão de controle de velocidade média de leitura, para que você elabore o 
seu, contendo as mais diversas matérias: 

Disciplina 

Velocidade de 
avanço 
(pág/h) 

Medição 1 

Velocidade de 
avanço 
(pág/h) 

Medição 2 

Velocidade de 
avanço 
(pág/h) 

Medição 3 

Velocidade 
média de 

avanço (pág/h) 

Português 8,8 9,9 6,2 8,3 

Matemática 14,5 10,7 12 12,4 

Informática 11,6 8,7 10,3 10,2 

Direito Penal 6,7 7,8 7,4 7,3 

 

PERCENTUAL DE ACERTOS EM QUESTÕES 

Prof. Túlio Lages 

Uma das melhores formas de se identificar o nível de compreensão do candidato em um dado 
assunto é mensurando seu percentual de acertos nas questões. 

Assim, é imprescindível que você anote a quantidade de questões que você resolve e a quantidade 
de acertos sempre que estiver estudando. 

Como exemplo de controle do nível de acertos, apresentamos o que segue: 
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Português 
Questões 
resolvidas 

Acertos 
Percentual de 

acertos 

Aula 0 – Ortografia 87 72 83% 

Aula 1 – Interpretação de 
textos 

83 37 45% 

Aula 2 – Sintaxe 98 74 76% 

Aula 3 – Orações 
coordenadas 

60 36 60% 

Esse controle é extremamente importante, porque somente após obter o conhecimento do nível 
de acertos em cada assunto, o aluno é capaz de agir estrategicamente, buscando, prioritariamente, 
melhorar o grau de acertos em assuntos com alta probabilidade de cobrança e com boa relação 
custo-benefício, a partir da resolução de novas baterias de questões e, se for necessário, o 
reestudo do próprio conteúdo teórico. 

DISCURSIVAS DE ALTO NÍVEL 

Prof. Carlos Roberto 

Nosso intuito, com este material, é despertar em você algumas habilidades voltadas para a 
produção textual. Para isso, separei nosso “bate-papo” em três grupos:  

1) Seis Passos Importantes; 
2) Reflexões Críticas Sobre Textos; 

3) Vocabulário Relacionado. 

Esses três grupos, se bem observados, podem contribuir muito para que você eleve seu potencial 
quanto à produção de textos técnicos. Vejamos, a seguir, cada um deles! 

Seis Passos Importantes 

Assumindo rapidamente minha função de Coach, compartilharei com você 6 
(seis) pontos que são extremamente importantes para o Aluno Estratégico que 
vai encarar provas discursivas de concursos públicos:  

1) Faça um bom planejamento de estudos, com datas definidas para a produção 
dos textos, e, principalmente, cumpra-o! Essa constância na produção levará 

você ao patamar almejado; 

2) Tenha um local apropriado para produzir seus textos. É muito importante separar um lugar 

estratégico, livre de distrações, para que você obtenha melhores rendimentos;  

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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3) Ao estudar a parte teórica, certamente você irá se deparar com diversos assuntos que podem 
ser temas de provas discursivas. Quando tiver alguma ideia de tema, anote-o para praticá-lo 
posteriormente. Assim, você fará um banco de dados de questões inéditas e possíveis de 
aparecerem na sua prova;  

4) Revise os textos produzidos por você constantemente. Você perceberá sua evolução (falhas 
cometidas e superadas) e recordará os principais aspectos dos conteúdos que foram abordados. 
Se possível, submeta seus textos à correção de um profissional. No Estratégia Concursos, nós 
fornecemos a opção do curso COM CORREÇÃO; 

5) Treine com caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. Muitos alunos treinam 
com canetas diferentes daquela que é exigida no edital e, na hora da prova, pode sentir algum 
desconforto. Cuidado com isso! 

6) É importante controlar o tempo gasto em cada texto produzido para que possamos avaliar sua 
evolução quanto à rapidez, bem como para delimitar o tempo que você separará para fazer a 
redação no dia da prova. 

 

Vários alunos têm como empecilho a insegurança. Digo que a solução é armazenar bagagem 
cultural, ter informações confiáveis e muita leitura sobre o que se pretende escrever. Solução: ter 
domínio sobre o assunto é ótimo antídoto para os inseguros de plantão.  

Para outros, o problema é a falta de tempo. Geralmente, o problema não é a falta, visto que o dia 
possui o mesmo número de horas para todos os seres humanos. O problema é o mau 
gerenciamento do tempo. Solução: separe um tempo do seu dia só para escrever! Simples assim. 
Se você almeja progressos, não postergue o inevitável: escrever demanda tempo. Alguns terão 
horas por dia, outros menos de uma hora. O importante é criar uma rotina, um hábito. Cumpra 

seus compromissos. Obedeça às suas próprias regras. 

Troque hábitos que tomam tempo, como navegar em redes sociais ou mandar mensagens aos 
amigos pelo celular pela escrita manuscrita, diariamente. Não há uma maneira única de escrever, 
um número específico de horas para que passe a escrever bem. Cada um pode fazê-lo da forma e 
na hora que lhe convir, desde que tenha disciplina com aquilo que se comprometer a fazer. 

O empecilho mais difícil, a meu ver, é a falta de vontade. Aqui estão os que não querem ler nem 
manter a escrita como um hábito. Pretendem pescar fórmulas mágicas e aprender o básico para 
passar em alguma prova, sem muito esforço. Solução: comece a escrever! Tome uma atitude 
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definitiva. Entenda que a competitividade nos concursos exige que você faça o seu melhor. Caso o 
seu melhor seja algo medíocre, as chances de obter sucesso serão medíocres também. Muitas 
vezes a vontade vem da necessidade. A necessidade cria a disciplina. A disciplina faz você perceber 
que há tempo para fazer o que priorizamos na vida. 

Lembre-se de que sua classificação no resultado final do concurso é impactada diretamente pela 
pontuação obtida na prova discursiva. Isso acontece, pois os candidatos bem preparados 
costumam obter notas muito próximas nas provas objetivas, o que normalmente não acontece nas 
provas discursivas. Ademais, as notas obtidas nas provas discursivas são responsáveis por fazerem 

alguns candidatos melhorarem ou piorarem significativamente suas classificações.  

Portanto, podemos lhe dizer, com toda propriedade de quem acompanha concursos públicos de 
forma intensa e há muitos anos, que essa fase é extremamente importante, e você deve estar 
preparado para isso! Já presenciamos, diversas vezes, candidatos modificando substancialmente 
suas classificações após a nota da prova discursiva. Por outro lado, pudemos acompanhar, 
também, o dissabor de candidatos com notas altíssimas na prova objetiva que, após as discursivas, 
ficaram fora das vagas por terem sido inertes nesse quesito. Você não quer nadar, nadar e morrer 
na praia, certo? 

Mostraremos a você, ao longo do nosso curso, que tudo é questão de disciplina e treino. Se você 
estiver focado no seu objetivo, seguir nossas orientações, tiver disciplina para treinar muito, 
certamente colherá bons resultados e obterá a tão sonhada aprovação. Uma frase que sempre 
digo aos nossos alunos é: “Querer é poder, mas lutar é preciso!”. 

Reflexões Críticas Sobre Textos 

Não existe uma fórmula mágica para dominar a arte da escrita. Para 
alcançar bons níveis, o aluno tem de treinar muito.  É um exercício 
constante para aperfeiçoar a celeridade da capacidade de fazer 
reflexões críticas sobre determinado assunto por meio da escrita. 

A leitura crítica exige o domínio da leitura informativa. É necessário 
o reconhecimento de determinadas capacidades de conhecimento, 
como compreensão, análise, síntese, avaliação, aplicação. 

A compreensão caracteriza-se como capacidade de entendimento literal da mensagem. O leitor 
preocupa-se em ver o texto segundo a óptica do autor e busca responder às perguntas: que tese o 
autor do texto defende? De que trata o texto? 

A análise envolve capacidade do leitor para verificar as partes constitutivas do texto, de tal forma 
que possa perceber os nexos lógicos das ideais e sua organização. Nesse estágio, é necessário 
responder à pergunta: quais são as partes que constituem o texto? 

A síntese implica capacidade para apreender as ideias essenciais do texto. Nesse caso, o leitor 
busca reconstruir o texto, eliminando o que é secundário. Responde-se às perguntas: quais são as 

ideias principais do texto? Como elas se interrelacionam?  
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Por avaliação, entende-se a capacidade de emissão de um juízo valorativo a respeito do texto. 
Nesse estágio, responde-se às questões: o texto é passível de crítica? Há pontos fracos? Há falhas 
na argumentação? 

Finalmente, a etapa da aplicação caracteriza-se como a capacidade para, com base no texto, 
resolver situações semelhantes. O entendimento do texto possibilita a projeção de novas ideais e a 
obtenção de novos resultados. Responde-se à pergunta: as ideais expostas no texto são passíveis 
de serem aplicadas em que contexto? 

 Justamente pelo fato de sua habilidade de escrever bem estar relacionada com 
a capacidade de fazer reflexões críticas sobre determinado assunto, é que eu o 
convido a mudar a forma de ler textos, sejam eles seus materiais de estudos ou 
mesmo suas leituras nos momentos de lazer, misturando todos esses 
elementos. 

Doravante, não absorva os conteúdos como se os escritores ou autores fossem 
os “donos da razão”. Critique-os! Desenvolva sua capacidade de argumentação 

a respeito de determinados temas. Acredite em mim! Sua capacidade de criticar está diretamente 
ligada à sua capacidade de escrever. 

Vocabulário Relacionado 

A observação das características textuais também o auxiliará muito nesta fase de aprendizado. Ao 
ler textos, observe as características de cada redator: utilização de vírgulas, conjunções, palavras 
novas, expressões características da sua área de estudo, etc. 

Uma coisa que devemos ter em mente é que a escrita não se aprende apenas escrevendo, mas 
também lendo textos de bons escritores. É uma espécie de “absorção de vocabulário”. Como diz o 
velho ditado: “ande com os bons e se torne um deles.” No nosso caso, faço uma pequena 
adaptação:  

Leia textos de bons escritores e escreva como eles. 

Com relação às expressões características da sua área de estudo, faço um pequeno adendo, pois 
acho isso muito importante para fins de concursos públicos. Você deve entrar diariamente no sítio 
eletrônico do órgão para o qual você irá prestar o certame e ler as notícias que são publicadas. 
Digo isso por dois motivos: primeiro, manterá você sempre atualizado; segundo, você adquirirá 
muito vocabulário novo relacionado à sua futura área de atuação, principalmente se sua leitura for 
crítica. Esse segundo motivo é o mais importante para nós aqui no curso de discursivas. Por meio 
da leitura diária de textos relacionados ao cargo que você irá exercer, é possível perceber formas 
de abordagens sobre determinados assuntos que poderão auxiliá-lo em seus próprios textos. Com 
isso, você pode ir selecionando aquelas “frases bonitas” e fazendo um “banco de dados” de 
expressões utilizáveis em textos técnicos. Portanto, querido aluno, já pode trocar o Google como 
página inicial do seu computador e coloque a página do seu futuro trabalho! 
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SIMULADOS: A IMPORTÂNCIA DESSA FERRAMENTA NOS SEUS ESTUDOS 

Prof.ª Fernanda Barbosa 

 
Durante a preparação para concursos públicos, é muito importante que o estudante faça 
simulados. Eu, particularmente, recomendo um simulado a cada 5 ciclos de estudos, para testar 
seus conhecimentos. É claro, sem prejuízo das questões que são feitas durante a semana, como 
complemento das matérias estudadas. 

Durante o simulado, é importante que você, concurseiro, aja como se fosse o dia da prova. Dessa 
forma, programe a hora certa de começar o simulado e responda todas as questões como se 
tivesse fazendo o concurso dos seus sonhos, com a máxima atenção.  

Sabemos que o dia a dia de quem está se preparando para concurso é bastante corrido. Por isso, é 
necessário otimizar ao máximo o tempo disponível e fazer uso dos métodos eficazes para sua 

aprovação, entre eles os simulados. 

Simular uma prova ajuda o estudante a se preparar para o dia do certame. O qual sabemos que 
demanda muito preparo, tanto físico quanto mental. Não é fácil ficar tanto tempo sentado, 

estando sob vigilância, com uma longa e cansativa prova na nossa frente. 

Há, sem dúvida, um desgaste físico muito grande. Além disso, o concurseiro tem que dominar o 
tempo de prova. Já que a má gestão do tempo na resolução das provas é um dos fatores que 
derruba muitos concurseiros. Fique atento, seja prático. Três minutos por questão deve ser um 
bom tempo a ser perseguido.  

Fazendo simulados, o concurseiro consegue entender quais matérias ele ainda não está 100%; a 
matéria que irá exigir mais empenho nas horas de estudo; eventualmente, aquela disciplina que 
merece ser deixada para depois; enfim, é possível antecipar possíveis gargalos que você só saberia 
no pior momento, na “hora H”.  

Dessa forma, enquanto você resolve as questões, você deve pensar qual é a melhor maneira de 
respondê-las. Por outro lado, quando não souber fazer a questão, é o momento de anotar no seu 

https://www.instagram.com/coach.fernandabarbosa/?hl=pt-br
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caderno de erros e correr atrás do prejuízo o mais rápido possível. Levando você a um ciclo 
completo de aprendizado (teoria – simulados/questões – teoria complementar). 

Por fim, vimos que é de grande valia separar um tempo para fazer simulados. Ele irá lhe trazer 
grandes benefícios, ajudando a encurtar esse caminho árduo que é estudar para concursos.  

Grande abraço e bons estudos! 

MEMORIZAÇÃO 

Prof. Thiago Cavalcanti10 

Qual o fato mais inesquecível da sua vida? Alguns podem pensar no primeiro 
beijo, no dia do casamento, na primeira aprovação ou no primeiro salário. O que 
todas essas ações têm em comum? Elas ativam áreas diferentes do nosso 
cérebro e são percebidas por mais de um sentido. Alguns conseguem fechar os 
olhos e lembrar de detalhes impressionantes destes momentos. 

O nosso objetivo aqui é trazer essa perspectiva para seus estudos de concurso. 
Como manter todos os seus sentidos alinhados com seu objetivo de aprovação. 
Ações de fixação de conteúdo como revisões e treinamento baseado na 

resolução de questões são úteis. Sem dúvidas ajudam bastante na sua preparação. Conheço 
pessoas que usaram a semana antes da prova apenas para resolver questões e o resultado foi 
impressionante. 

Mas existem outras técnicas que podem contribuir para que você assimile o conteúdo e tenha 
acesso ao mesmo de forma rápida na hora da prova: as técnicas de memorização. Eu me recordo 
de ter usado bastante dessas técnicas durante minha preparação para concursos. Duas destas 
técnicas foram determinantes para minha aprovação: o uso de desenhos e a construção de 
mnemônicos. Existem outras? Claro! A revista Superinteressante de agosto de 2018 listou 8 
técnicas: 

1. Construa um “palácio da memória” (usar a memória espacial para gravar nomes, 
fatos ou listas) 
2. Invente acrônimos, acrósticos e encadeamentos 
3. Faça conexões entre informações novas e velhas 
4. Explore o seu próprio humor 
5. Aposte em associações visuais 
6. Escreva o que você precisa lembrar (com papel e caneta) 
7. Reflita por 15 minutos e alimente um diário (A memória humana pode ser muito 
prejudicada pelo estresse. A saída é buscar um respiro em meio à correria e dedicar 
algum tempo para pensar sobre o que você aprendeu e viveu durante o dia.  

 

10Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Informática. Instagram: 
@prof.thiago.cavalcanti 

 

https://www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti/?hl=pt-br
https://super.abril.com.br/ideias/8-tecnicas-matadoras-para-memorizar-qualquer-coisa/
https://www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti/?hl=pt-br
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8. Repita, repita, repita 

Veja que são várias as formas de memorização! Sei que seu tempo é curto, e que você não quer 
gastá-lo com abobrinhas. Então, nas próximas linhas vou tentar te ensinar de forma rápida e direta 
como elaborar um mnemônico. Vamos juntos?  

MNEMÔNICOS 

Um mnemônico é um conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar o processo de memorização. 
Consiste na elaboração de suportes como os esquemas, gráficos, símbolos, palavras ou frases 
relacionadas com o assunto que se pretende memorizar. 

Recorrer a esses suportes promove uma rápida associação e permite uma melhor assimilação do 
conteúdo. Você já deve ter ouvido o professor de direito administrativo falar do “LIMPE”, ou 
melhor, dos princípios da administração pública. 

 
Fonte: https://pbs.twimg.com/media/D_nP8gLWwAMLZkA.jpg:large 

Em informática o uso de mnemônicos pode ser ainda mais útil! A frase nem sempre precisa fazer 
sentido, mas precisa funcionar como um chiclete, que grude e só sai da sua cabeça depois da 
prova. Vejamos outro exemplo simples. Você já deve ter ouvido falar dos protocolos de envio e 
recebimento de mensagens de e-mail: POP3, IMAP e SMTP. Eles atuam na camada de aplicação da 
pilha TCP/IP e possuem portas específicas para transmissão dos dados. 

Quem recebe é POP(3) e IMAP. Quem envia é SMTP (Sua Mensagem Tá Partindo). 

Uma diferença clássica entre o POP3 e o IMAP é que o POP3 baixa as mensagens do servidor de e-
mail. Neste caso se o usuário acessar a caixa de outro local ele não terá acesso a mensagem. Já o 
IMAP permite que vários usuários compartilhem uma caixa de e-mail. Neste caso, todos podem ver 
se uma mensagem foi lida ou não.  

Resumindo: IMAP permite o acesso de vários clientes à mesma caixa de correio, mantendo as 
mensagens de e-mail disponíveis no servidor para mais tarde lhes aceder através do webmail. 
POP3 transfere as mensagens, removendo-as do servidor. Deste modo, os e-mails deixam de 
estar disponíveis através do webmail ou programa de e-mail. 

Esses protocolos são possuem portas específicas que dependem do uso de uma camada de 
segurança, conhecida como SSL ou TLS. Na tabela abaixo apresentamos os protocolos e suas 
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respectivas portas. Vamos aproveitar para colocar uma figura que nos remontem ao processo ou 
ações executadas por cada protocolo: 

Imagem Protocolo Porta Padrão SSL/TLS 

 

POP3 110 995 

 

IMAP 143  993 

 

SMTP 25 
587 (TLS) 

465 (SMTPS) 

CONEXÃO MNEMÔNICA 

Já vimos acima a importância de usar técnicas de memorização para a aprovação em concursos. A 
conexão parte do princípio de que tudo que você já memorizou está ligado de alguma maneira a 
outra coisa que você já conhece e é fazendo associações ou conexões conscientes entre coisas a 
serem lembradas e dados já conhecidos que você lembrará com muito mais exatidão. 

Para lembrar tais conexões elas devem estar impregnadas de alguns elementos que nossa mente 
lembra com maior facilidade: imagem, emoção, ação, nós mesmos, desproporção e substituição. 

Vejamos a definição de cada um deles. 

Imagens: são muito mais facilmente lembradas que conceitos e quanto mais completa e 
detalhada a imagem melhor. 

Emoções: fatos que nos impressionam são lembrados mais facilmente, fazem nosso cérebro 
relacionar a imagem com uma série de fatos passados e isso facilita tudo. Como incluir 
emoção e uma imagem mental? Crie a imagem de modo a que seja exagerada e ridícula, 
absurda, nojenta, sexual, vulgar, que inspire raiva, tristeza... Quanto mais estranha e 
exagerada melhor. 

Ação: é mais fácil de lembrar que marasmo. Portanto ao criar uma imagem mental, crie uma 
imagem de ação. Ao invés de imaginar um carro parado, imagine-o andando em alta 
velocidade. 
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Nossa presença:  na imagem faz o cérebro fixar melhor. Então imagine um carro, melhor que 
o carro andando em alta velocidade é o carro em alta velocidade com você de pé sobre o 
teto, surfando. Em suma, faça parte do seu mnemônico!    

Desproporção: é outro elemento muito importante. Sempre que possível, utilize os objetos 
da cena fora de sua proporção normal: um ratinho gigante e um elefante minúsculo, por 
exemplo. 

Substituição: também ajuda. Troque alguns objetos por outros, substitua-os. Na imagem, 
fume um secador de cabelo, coma uma porta e ouça um bolo cantando.  

Observe que os últimos dois itens tratam na verdade, do nível emocional da cena, tornando-a o 
mais ridícula possível. Se você utilizar os elementos acima em suas imagens mentais, estou certo 
que se surpreenderá com os resultados.  Ao fazer uso dos elementos acima você pode, por 
exemplo, criar uma história para memorizar os protocolos de internet, as teclas de atalho do Word 

ou as principais funções do Excel.  

Mas essas técnicas não são exclusivas para o conteúdo de informática. 
Crie o hábito e, se possível, um caderno ou arquivo digital de 
mnemônicos. Se necessário, junte as palavras algumas figuras ou 
elementos gráficos que permitam você fazer a conexão entre o assunto. 
Não economize nas ideias, sorria dos absurdos que você criou para 
memorizar algo. Isso vai deixar você mais preparado para a prova dando 
mais agilidade na busca e captura do conteúdo em sua memória!  

 

RETA FINAL DE PREPARAÇÃO 

Prof. Vinícius Nascimento11 

O estudo para concurso é cheios de altos e baixo, não é mesmo? Muitas vezes começamos a mil 
por hora e a motivação e dedicação vão diminuindo ao longo dos estudos. Eis o ponto crucial: não 

deixar a peteca cair, principalmente quando a prova se aproxima. 

Existe uma curva chamada curva de desempenho humano e estresse. Essa curva funciona como 
um diagrama de Pareto 80/20, onde 80% estão no meio, 10% em uma extremidade e 10% na outra 
extremidade. 

Essa curva representa a Lei Yerkes-Dodson,. Essa lei sugere que o desempenho e a excitação 
possuem uma relação diretamente proporcional, o que faz com que altos níveis de excitação 
podem, até certo ponto, melhorar o desempenho. 

 

11 Aprovado em inúmeros concursos. Professor em cursos preparatórios para concursos públicos. Responsável Passo 
Estratégico das matérias Administração Financeira e Orçamentária e Contabilidade Pública. Instagram: 
@profviniciusnascimento 

 

Fonte: 
1https://images.app.goo.gl/U2QX2u9Dgh4sTir1A 

https://www.instagram.com/profviniciusnascimento/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/profviniciusnascimento/?hl=pt-br
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Esse alto nível de excitação é justamente o pico dos estudos. Aquele momento em que o 
concurseiro está no mais alto nível de estudos, bastante concentrado e determinado em ser 
aprovado. 

Segundo essa lei, existem quatro fatores que influenciam o nível de excitação de uma terefa e seu 
desempenho: nível de habilidade, a personalidade, o traço de ansiedade e a complexidade da 
tarefa. 

Habilidade: o concurseiro com mais tempo e qualidade de estudo possui maior probabilidade de 
lidar bem com situações em que a pressão é alta. 

Personalidade:  ela também afeta a maneira como o concurseiro lida com a pressão.  

Ansiedade: a confiança que uma pessoa tem em si mesma também afeta a maneira como lida com 
qualquer situação.  

Dificuldade da tarefa: o nível de dificuldade da tarefa é outro fator que influencia o desempenho 

de um indivíduo.  

Vamos ver como é essa curva? 

 
Fonte: https://meucerebro.com/cerebro-alto-desempenho-curva-yerkes-dodson/ 

Portanto, o mais importante para o concurseiro é chegar em um nível de desempenho ótimo, ou 
seja, motivado, focado e vibrando com a prova. No auge dos estudos e não em nível de fadiga ou 
cansaço. Procure dosar isso durante os estudos! 

Para lhe ajudar a se planejar para a reta final dos estudos, vou dividir o candidato em 3 situações 

distintas:  

1) O aluno está muito bem preparado e está praticamente na fase de revisão; 
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2) O aluno está bem preparado, porém faltam alguns conteúdos a serem vistos; 

3) O aluno está no “papiro” do desespero: não estudou muito e a prova se aproxima. 

No primeiro caso, o que você deve fazer é: 

a) Montar um cronograma de revisão. 

A revisão nesse estágio dos estudos é essencial para o candidato chegar bem na prova. Você deve 
buscar chegar na prova dentro do desempenho ótimo dessa curva. 

Fazer revisões é importante, pois fará você relembrar tópicos importantes do início dos estudos 
que podem estar escondidos na memória. Lembre-se que seu cérebro está a todo momento 
absorvendo informações e, se você não determinar o que é mais importante, não conseguirá 
acessar a informação na hora da prova. 

Caso você se enquadre na segunda situação, na reta final da prova (últimos 30 dias), procure 
estabelecer um calendários que abranja estudo dos conteúdos novos e revisão dos mais antigos. 
Nessa situação, normalmente, não é possível estudar e revisar todo o conteúdo. Verifique os 
assuntos mais cobrados em prova dentro do que já foi estudado e procure estudar com a mesma 
técnica, ou seja, os pontos mais cobrados dentro do que falta a ser estudado. Dessa forma você 
chegará na prova tendo visto a maior parte do conteúdo e revisado o conteúdo estudado, o que 
poderá lhe ajudar a lembrar de pontos importantes e garantir uma boa nota na prova. 

Por último, temos a estratégia kamikaze. Foco em resolução de questão comentada pode ser uma 
saída boa para essa situação. Nas questões comentadas, muitas vezes os professores destrincham 
o conteúdo e entregam os pontos mais importantes. Você poderá aprender novos conceitos e 
aplicações diretamente em questões comentadas, o que otimizará seu estudo, afinal, você estará 
aprendendo os conceitos e aplicação já dentro do perfil da banca do seu concurso: 

 

O ideal é sempre se preparar com antecedência para a 
prova. Nunca parta para uma estratégia kamikaze caso 
você tenha tempo para estudar. Essa é uma solução 
arrojada e que deverá ser adotada somente me último 
caso. 

Então, seguem algumas dicas: 

Procure desenvolver sua habilidade: seu estudo deverá ser focado, utilizando bons materiais e o 
máximo de questões comentadas. Nunca fique sem tirar dúvidas, pois essa dúvida poderá ser 
cobrada em prova, já imaginou? 

Procure manter a calma: ansiedade e nervosismo nunca ajudaram ninguém. O controle emocional 
é importante na reta final. Procure chegar na prova com a sensação de dever cumprido. Você deve 
fazer o melhor que pode, enquanto não puder fazer melhor ainda. Lembre-se disso!!! 

A prova é difícil para todos: não subestime sua capacidade e inteligência. Tenha confiança e faça 

um bom trabalho nos estudos. 
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NA HORA DA PROVA 

Prof. Vinícius Nascimento 

Passado o estudo da reta final, é hora de fazer a prova. Lembre-se que a execução da prova e a 
marcação do cartão de resposta devem ser algo apenas para cumprir tabela, ou seja, você já 
chegou aqui aprovado, basta cumprir algumas “formalidades”. Para lhe auxiliar na execução da 
prova, seguem algumas dicas interessantes: 

1) Separa sua documentação no dia anterior da prova. Além disso, se for o caso, visite o local de 
prova antes. Verifique se o trânsito é intenso para evitar atrasos ou mesmo se perder no caminho 
para o local de prova. 

2) Evite bebida alcólica e comidas pesadas no dia anterior da prova. Durma bem e descanse, afinal, 
será o seu grande dia. 

3) Chegue com antecedência ao local de prova. Chegar em cima da hora, atrasado ou correndo, 
gera um stress desnecessário para sua mente. Você deve estar com a cabeça tranquila para a 

execução da prova. Evite pressão desnecessária. 

4) Procure um local tranquilo e longe do frio do ar condicionado. Você deve estar confortável para 
fazer a prova. Caso sua prova exija cálculos de matemática (raciocínio lógico, contabilidade, 
estatística), tudo o que você não precisa é de ser incomodado pelo frio ou por uma cadeira 
desconfortável. 

5) Comece a prova pelas matérias que você mais tem afinidade e domine. Garanta pontos 
preciosos. Sempre tem aqueles assuntos que você faz questões com maior velocidade e segurança. 
Esse tempo extra poderá ser muito bem aproveitado nas questões mais complexas e trabalhosas. 

6) Separe um tempo para a marcação da folha de respostas. Parece brincadeira, mas já ouvi 
histórias de candidatos que ficaram sem tempo de preencher o gabarito, o que fez com que fosse 
preenchido de forma errada. Já imaginou errar uma questão por falha no preenchimento do 
gabarito? 

7) Caso sua prova seja objetiva e discursiva no mesmo dia, sugiro que faça a objetiva primeiro, pois 
muitas informações poderão ser lembradas durante o julgamento das questões. Eu mesmo já 
passei por essa situação na prova da SEMEF. A prova objetiva me fez lembrar de pontos 
importantes sobre o ISSQN, assunto de uma das questões discursivas. 

8) Controle o tempo. Eu sei que as bancas não permitem que o candidato utilize relógio durante a 
execução de prova. Por isso, é de suma importância que você faça simulados e veja como está 
controlando o tempo de execução da prova, principalmente se for exigida prova discursiva 
juntamente com a objetiva. 

Bom pessoal, é isso que gostaria de passar para você! Espero que consiga em breve sua aprovação 
e venha nos dar um depoimento de sua preparação e como o Estratégia Concursos contribuiu para 
sua caminhada. 

Forte abraço e sucesso nos estudos. 

https://www.instagram.com/profviniciusnascimento/?hl=pt-br
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COMO CHUTAR QUESTÕES EM PROVA 

Prof. Rafael Barbosa 

Sabemos que o ideal mesmo é saber tudo na prova e marcar as questões com segurança, mas que 
bom se isso fosse tão fácil de ser alcançado. Não é mesmo? 

Por mais que a gente estude tudo, sempre aparecerão na prova questões que estão ali para roubar 
nosso tempo, por serem: 

1. “Inéditas”, pelo menos pra você; 
2. Complexas demais para serem resolvidas no tempo médio que temos para fazer uma 

questão no dia da prova, 3 minutos por questão. 

Além disso, pode ser que você esteja se preparando para um concurso e caia no seu edital uma 
disciplina “diferentona”, complexa e com poucos pontos no certame (poucas questões e peso 1, 

por exemplo).  

Dessa forma, em alguns casos, o chute se tornará inevitável. Sendo assim, você precisa calibrar a 

sua pontaria, de forma a obter a máxima eficiência nos chutes. 

O presente texto não se presta a fazer uma análise sobre como chutar em cada uma das bancas, o 
que seria até interessante, tendo em vista que cada uma tem uma forma peculiar de avaliar os 
candidatos. Por hora, apresentaremos os aspectos fundamentais que devem ser observados 
quando o assunto é “chutar questões”. 

Por oportuno, vamos a algumas discas para se obter chutes mais precisos: 

• Procure chutar algumas questões durante o estudo em casa, assim você conseguirá 
perceber padrões de resposta (chute certo ou chute errado), de acordo com a banca para a 
qual você está se preparando. 

• Preste muito atenção com palavras que restringem a afirmativa, como, por exemplo: 
somente; apenas; todo; sempre; nunca; etc. Geralmente essas palavras denunciam 
questões falsas. 

• Se a prova for de múltipla escolha, procure identificar alternativas que sejam opostas. Nesse 
caso, se você as encontrar, a tendência é que uma delas seja a alternativa correta. 

• Evite fazer “revisão de chute”, pois geralmente o primeiro chute dado é o mais próximo da 
realidade.  

• Se for prova do tipo “certo ou errado” com penalização pelo erro, evite chutar. A não ser 
que você tenha marcado quase toda a prova com muita certeza (uns 90% da prova). Nesse 
caso, se você tiver mesmo com vontade de chutar, faça o seguinte: 

o Conte quantos respostas foram dadas como “certo” e quantas foram dadas como 
“errado”; 

o Na sequência, chute as questões ainda não marcadas com resposta que tiver tido 
menos ocorrência. 

• Deixe para chutar questões depois que você tiver lido toda a prova, pois há casos em que 
uma questão mais à frente acaba ajudando a encontrar a solução para aquela que você 
estava em dúvida. 

https://www.instagram.com/prof.rafaelbarbosa/?hl=pt-br
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• Se tiver no fim da prova, sem tempo pra pensar, numa avaliação de múltipla escolha, chute 
as questões em branco numa alternativa só. Nesses casos, eu costumava chutar “D” de 
Deus, me dava sorte. 

Pois bem, pessoal. Acabamos de ver algumas dicas úteis para chutar questões em provas. Como 
coach, nunca preparo aluno para chutar, pois acredito que devemos buscar a excelência, para 
evitar depender da sorte. No entanto, não seria prudente ignorar essa realidade, já que em alguns 
casos o chute pode fazer a diferença na sua aprovação. 
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