E-BOOK: O MÍNIMO QUE VOCÊ PRECISA SABER
PARA SER APROVADO NA POLÍCIA FEDERAL

Olá, futuro(a) Policial Federal. Tudo joia?

Este e-book foi desenvolvido especialmente para você, que deseja ingressar em uma das
instituições mais respeitadas do Brasil: a Polícia Federal.

O objetivo primordial deste material é alimentá-lo(a) com dicas e boas práticas de estudos, para
que você inicie a sua caminhada com o pé direito.

Isso porque é muito comum que o concurseiro cometa muitos erros no início da preparação, alguns
erros até fatais.

“Fatais? Não exagera!”

Sim, fatais. Porque a falta de orientação faz com que o aluno adote práticas ruins de preparação e
não suporte nem 1 mês sequer de estudos, abandonando precocemente o seu objetivo,
“matando” os seus sonhos.

1

Não queremos que esse seja o seu caso. Portanto, seguindo fielmente este compilado de dicas e
orientações, você terá grandes chances de obter êxito no próximo concurso da Polícia Federal.

Vale ressaltar, que todas as recomendações a seguir não
são aleatórias, viu?!

O e-book é um apanhado das

melhores práticas adotadas por centenas de aprovados

da nossa equipe de coaches, de professores e de exalunos. É uma metodologia baseada no estudo com
eficiência, no sucesso!

Ah, é lógico que o que está funcionando com outras pessoas pode não funcionar para você.
Contudo, as chances de dar certo são enormes. Pois, conforme falado, toda metodologia é
baseada em histórias de sucesso de centenas de aprovados. As mudanças a serem sugeridas

podem melhorar significativamente os seus estudos, gerando maior retenção de conteúdo e,
consequentemente, melhor aproveitamento na resolução de questões, simulados e provas.

Antes de adentrarmos às dicas propriamente ditas, gostaríamos de
ressaltar que: o seu compromisso e a sua força de vontade são
fundamentais neste processo; nenhuma dica/técnica de estudo surtirá
efeito se não houver, por parte do aluno, investimento de tempo sentado
na cadeira por algumas horas por dia. Ok?

Além da necessidade de esforço e força de vontade, durante a sua preparação, pode ser que você
se sinta desmotivado por achar que só gênios passam para concursos de alto nível, como é o caso
da Polícia Federal. Esqueça isso, meu caro/minha cara! Qualquer um pode passar, inclusive você.
Concurso é muito mais transpiração do que qualquer outra coisa. Se você, depois de um bom
planejamento e da adoção das técnicas/dicas de estudo, mantiver uma boa regularidade, será um
fortíssimo candidato a se tornar o(a) “herói/heroína” da família.
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Por fim, antes de partirmos para a próxima etapa, veja a clássica lição do bambu chinês. Veja:

Depois de plantada a semente deste incrível arbusto (o
bambu chinês), não se vê nada. Durante 5 anos, todo o
crescimento é subterrâneo, invisível a olho nu. Mas, uma
maciça e fibrosa estrutura de raiz, que se estende vertical e
horizontalmente pela terra está sendo construída.

Um escritor americano escreveu: “Muitas coisas na vida pessoal e profissional são
iguais ao bambu chinês”. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode
para nutrir seu crescimento e, às vezes, não vê nada por semanas, meses ou anos.
Mas, se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º
ano chegará, e, com ele, virão crescimento e mudanças que você jamais esperava!

O bambu chinês nos ensina que não devemos facilmente desistir de nossos projetos,
de nossos sonhos... especialmente nos concursos públicos (que é sempre um grande
projeto em nossas vidas).

Devemos sempre lembrar do bambu chinês, para não desistirmos facilmente diante
das dificuldades que surgirão.

Tenha sempre dois hábitos: persistência e paciência, pois você merece alcançar todos
os sonhos! É preciso muita fibra para chegar às alturas.

Vamos em frente? Bom proveito!
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CONCURSO DA POLÍCIA FEDERAL
Rapidamente, sem aprofundar, o Concurso da Polícia Federal está muito próximo de acontecer.

A expectativa, após as últimas declarações do Presidente da República, do Ministro da Justiça e
do Diretor-Geral da PF, é que o certame ofereça 2.000 vagas, distribuídas entre os diversos cargos

do órgão, inclusive para a área administrativa.

Com edital publicado em 2018, o último concurso da Polícia Federal foi organizado pelo Cebraspe
(Cespe), ofertando 500 vagas para todos os cargos da carreira e contou com 147.744 inscritos.

Ressalte-se que além das vagas, foram chamados mais 547 excedentes aprovados. Incrível, né?!

Então é hora de aperfeiçoar seus métodos de estudos em busca da sua vaga. Bora lá!

DICAS E ORIENTAÇÕES PARA COMEÇAR
Estudando por Ciclo de Estudos
Imagine que você é treinador de um time que disputará o Campeonato Brasileiro. O que te faria
conquistar a taça: ganhar o primeiro jogo por 38 a 0, perdendo nas demais rodadas, ou ganhar
todas as 38 rodadas por 1 a 0? A segunda opção, certo?!

Ou então, vamos supor que você está treinando a Seleção Brasileira para a final da Copa do
Mundo. Você gasta todo o tempo e equipe técnica disponíveis para treinar apenas o Neymar, e
dá folga para os demais jogadores. Qual seria o resultado final desta partida? Goleiro tomando
frango, zagueiro perdido e uma seleção completamente desentrosada, um verdadeiro desastre!
(final da copa de 2014, rs!)
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Analogamente, o esquema de Ciclo de Estudos propõe que você ganhe todos os jogos (aprenda
todas as disciplinas) de pouquinho em pouquinho, até conquistar o campeonato (diga-se, a
aprovação). Ou, que você treine todos os seus jogadores da seleção (todas as disciplinas
simultaneamente) para não tomar outro 7 x 1 (reprovação).

Em termos práticos, saber tudo de Direito Constitucional, e não saber de nada de Direito
Administrativo, Civil e Penal fará com que você, em um eventual concurso, no máximo gabarite
Constitucional, enquanto zera todas as outras disciplinas, sendo eliminado do “campeonato”.

Pois é, muita gente tem o péssimo hábito de estudar uma matéria por vez. Ou
seja, passa um mês inteiro estudando apenas uma disciplina, depois passa para
outra e fica mais um mês inteiro nessa matéria, e assim por diante. Isso não é
nada recomendável!

Vejamos, abaixo, 4 (quatro) motivos para estudar por Ciclos:

1. Ficar por muito tempo (dias ou meses) estudando apenas uma disciplina gera uma tendência
natural de, aos poucos, esquecer as demais;
2. O sistema de ciclos faz com que você fique com o conhecimento nivelado em todas as
disciplinas, o que diminui a chance de ser eliminado em um eventual concurso;

3. O aprendizado é algo gradual e interligado; muitas matérias se comunicam, portanto, isolálas faz com que você fique perdido em alguns assuntos; e
4. O seu cérebro ficará mais estimulado a estudar, pois, quando começar a ficar “entediado”
com algum assunto, já partirá para outro, quebrando essa monotonia e permanecendo em
alto rendimento por mais tempo.
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Noutros termos, é preciso trabalhar com um planejamento detalhado, um cronograma de metas e
uma divisão fiel de horas por disciplina, alternando-as durante a sua rotina diária de tarefas de
estudos. Isso é o que chamamos de Ciclo de Estudos.

O objetivo disso tudo é oferecer ao aluno uma divisão racional e ponderada do tempo disponível,
em função das disciplinas cobradas no concurso. Essa distribuição proporcional do tempo deve

ser calculada levando-se em consideração, principalmente:
a) O perfil da banca organizadora e do órgão, em relação às disciplinas/tópicos com maior
índice estatísticos de cobrança;

b) A importância de cada disciplina na sua prova, no que tange ao percentual de pontos que
ela representará na sua nota final; e
c) A dificuldade e complexidade que cada disciplina representa para você.

Distribuindo o tempo disponível e alternando as tarefas diárias de estudos, você potencializa a
capacidade de absorção e aperfeiçoamento dos conceitos estudados.

Analise as últimas provas do seu concurso, pondere os fatores acima e monte o seu planejamento
baseado em ciclos. Após isso, procure não fugir do que foi programado, esse é o caminho do
sucesso. Claro, o bom senso pode/deve sempre ser utilizado.

Exemplo: Se você concluiu um ponto da matéria Direito Constitucional em 54 minutos e estava
programado estudar 1 hora, já pode interromper o estudo e partir para próxima matéria.

Não deixe de controlar o tempo efetivamente utilizado em cada tarefa, bem como o percentual
de acertos nas baterias de questões e simulados. Registre essas informações, preferencialmente,

em planilhas. Você precisa mensurar a evolução no conteúdo e o aproveitamento nas disciplinas,
para que possa estar constantemente aplicando o esforço necessário nas suas dificuldades.
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Ah, um detalhe: para maximizar a qualidade do seu estudo nesse momento inicial, eu considero
ESSENCIAL que você não estude mais de 2 horas ininterruptas por matéria.

Essas leituras, principalmente no início do estudo, por mais de 2 horas, não são produtivas, pois
cansam o cérebro, desgastam o corpo pelo fato de ficarmos muito tempo sentados em nível alto
de atenção e a tendência é que nossa mente pare de absorver conhecimento da maneira que
desejamos. A verdade é que a leitura deixa de ser produtiva!

Outra coisa importante é: não se prenda a encerrar capítulos, aulas ou mesmo tópicos completos.
O ideal é fechar apenas o ponto específico que está sendo estudado. Pode ser de um parágrafo

para outro. Se mudou o ponto estudado e já deu o tempo daquela disciplina, não pense duas
vezes: mude de matéria e siga o plano de estudos.

ATENÇÃO!
Não queira decorar nada agora no início. Dificilmente você conseguirá

reter informações muito específicas por muito tempo. Busque, nesse
primeiro momento, criar o hábito de estudar, a regularidade. A excelência
será buscada mais à frente!

Então, vamos falar agora de revisões...

Revisões sistemáticas
Esta parte é MUITÍSSIMO IMPORTANTE!

A maioria dos alunos não tem o hábito de revisar os conteúdos de forma sistemática. Isso ocorre
porque fazer revisão sistemática toma tempo, exige planejamento, controle e muita disciplina; e
isso nos dá a impressão de que avançamos devagar.
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Sim, a revisão não pode se tornar um obstáculo ao avanço nas disciplinas. Mas nem por isso ela
deve ser deixada de lado.

É verdade que, fazendo revisões, você segue um ritmo um pouco mais devagar. Mas, também é
verdade que avançamos com mais qualidade. E nosso trabalho está focado mais na qualidade do
que na velocidade! Muita gente que estuda com velocidade vai se deparar, no futuro, com os
diversos pontos negativos que a pressa proporciona.

“Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo,
passe o dobro do tempo amolando o machado.”
Provérbio Chinês

Adotando a revisão sistemática como rotina, você vai perceber, com o passar do tempo, que ela
te dará uma dose a mais de confiança, já que não perderá aquela intimidade com as matérias.

Para que as suas revisões sejam mais eficientes (ou seja, não desperdice tempo) é importante que
você revise somente os pontos que marcou de mais importante no seu material, ou suas anotações
pessoais ou, até mesmo, o resumo disponibilizado pelo professor.

Lembre-se que nos próximos meses você será demandado a absorver um conteúdo gigantesco de
matérias, portanto a preparação de um material pessoal de revisão é fundamental no processo de
aprovação. Ou na véspera da prova você vai tentar ler tudo novamente? Impossível, né?!

A preparação deste material de revisão começa a ser feito desde agora, do início, quando estamos
aprendendo cada uma das matérias.

Aqui, vale ressaltar que existem dois modelos de revisão, com focos completamente distintos:

8

- As revisões sistemáticas (ou periódicas): que são feitas desde o início do processo de preparação,
com foco na velocidade e no contato constante com as disciplinas, e que são realizadas em
períodos curtos de tempo (15 a 20 minutos por tarefa); e
- As revisões de véspera: que focam na retomada do conteúdo como um todo de todas as
disciplinas, demandam um tempo bem superior e são realizadas às vésperas das provas.

As revisões de vésperas são autoexplicativas, certos? E não tem muito o que inventar. Portanto,
daremos foco às revisões sistemáticas. Abaixo você entenderá o porquê.

Você sabia que nós temos a incrível capacidade natural de levar ao
esquecimento aproximadamente 50% do que aprendemos durante um dia de

estudos, se não for feita uma boa revisão do conteúdo logo no dia seguinte. É
isso mesmo! L E se não for feita a revisão nos dias que se sucedem a tendência é uma perda ainda
maior.

Olha só que curioso... estudos teóricos desenvolvidos pelo psicólogo alemão Herman Ebbinghaus
comprovaram a capacidade do nosso cérebro de armazenar uma informação recém-adquirida,
mensurando quais seriam os efeitos do tempo sobre nossa memória. É a chamada “Curva do
Esquecimento”.
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O que o Ebbighaus quis demonstrar (e demonstrou) através da curva acima é que, supondo que
você tenha estudado a aula 00 de Direito Constitucional hoje pela manhã, ao final do dia lembrará,
em média, de apenas 75% do conteúdo da aula. Cerca de 1 dia após, você será capaz de recordar
apenas 50% do conteúdo. Ao final de 1 mês, nada tendo sido revisado, você lembrará de cerca de
2 a 5% do conteúdo da aula. Isso é absolutamente normal.

Ao revés, se logo no dia seguinte você revisa o material da aula, seja por resumos, questões ou
anotações, você consegue reter mais informações do que antes. E assim sucessivamente, caso
permaneça revisando periodicamente.

Incrível, né?! Acredito que agora você esteja convencido da importância de revisar
sistematicamente o conteúdo que estuda para concursos.

É lógico que há outros fatores envolvidos que podem fazer com que uns sofram mais do que
outros, mas o que quero trazer com isso é um dos pontos mais cruciais no planejamento de estudo
para concurso público, que muitos acabam deixando um pouco de lado: o uso sistemático das
revisões.

“Ah, mas se eu focar nas revisões o tempo inteiro... são muitas matérias.... vou acabar não
avançando no edital...vai ser uma complicação só...”.

Muita calma! Sabemos que é muito importante percorrer todo o edital, mas não podemos ter
pressa neste momento. Não adianta querer correr com os estudos se não houver qualidade, pois
lá na frente, pode ter certeza, você irá precisar rever todo o programa novamente. Esse é o relato
de centenas de aprovados, acredite!

O uso das revisões sistemáticas é importante justamente para aparar estas arestas. Estudar de
forma consistente é estudar com a capacidade alta de absorção do conhecimento.
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Então, como fazer? No Programa de Coaching do Estratégia Concursos, por exemplo, trabalhamos
inicialmente com a metodologia 24/7/30, uma revisão com 24h, outra com 7 dias e outra com 30
dias. Para alguns, a primeira impressão é de que ela é confusa, mas, na verdade, é bem fácil de ser
implementada.

Em nosso canal do YouTube (https://www.youtube.com/channel/UChvwkhC3eHxJsVxW_ItDjdA)
você encontra diversas Monitorias que ensinam de forma pormenorizada como implementar esse
modelo de revisão. Vale a pena ir lá conferir!

É claro que o planejamento de revisões é flexível, sofrendo adaptações de aluno para aluno e em
cada fase da preparação. Aliás, existem outros métodos bacanas de revisão, como, por exemplo,
o modelo 4.2.

Lembre-se que, para que a sua revisão seja rápida e eficiente, é FUNDAMENTAL que você grife
(desde já) os pontos mais importantes da teoria e marque as questões mais relevantes (as que
deixaram dúvidas ou que errou). Também é indicado marcar aquelas questões que cobrem um
conhecimento mais amplo da disciplina.

Isso porque, nas suas revisões sistemáticas, você vai “bater o olho” apenas nas suas marcações
(grifos), ou, quando se tratar de questões, vai reler a resolução das questões marcadas.

Claro que, caso perceba que esqueceu tudo sobre determinada marcação feita, você pede investir
alguns minutos para ler todo o parágrafo sobre aquele assunto. Apenas o suficiente para relembrar
aquele tópico.

Não é necessário, na revisão, retomar 100% do conteúdo que foi estudado anteriormente.
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As revisões focam no custo x benefício. Ou seja, busque investir o mínimo de tempo com o máximo
de resultado possível. Revise do “geral” para o “detalhe”. Acredite: os detalhes serão
memorizados com o tempo. A compreensão do “geral” deve ser o foco no momento inicial.z

Por fim, as revisões são fundamentais para que o conteúdo fique bem fixado. 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 (informações que nós não esquecemos por meses e até
anos!). Vamos agora falar de Teoria.

Como estudar bem a teoria?
Antes de iniciar os estudos diários (3~5 minutos
antes), é importante construir mentalmente
uma energia positiva; dê uma respirada e tente
relaxar bastante. Experimente meditar. Isso vai
deixar o seu cérebro mais sereno e preparado
para o que vem a seguir, facilitando e muito a sua capacidade de
concentração e memorização. Fica a dica!

Deixe uma garrafa/copo com água fresca próxima de você. Silencie as
notificações do celular. As redes sociais são seus maiores inimigos!

Certifique-se, também, de estar em um ambiente bem iluminado e
organizado (falaremos sobre isso mais a frente). Tenha o seu material de

estudo próximo a você (canetas, lápis/lapiseira, borracha, papel para rascunho, clips, marca-texto,
post-it, agenda para anotações das suas horas de estudo, relógio para marcar tempo etc.).
Quando você for ler algum capítulo, dê uma passada rápida nas páginas que virão a seguir. Assim,
se você pretende estudar Direito Constitucional, e acha que consegue ler umas 25/30 páginas,
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gaste uns 2 minutos dando uma rápida olhada na teoria. Assim, o seu cérebro já vai se
familiarizando com o que virá, e isso também facilitará muito o aprendizado. Recomendamos
também uma “batida de olho” no índice para ver os assuntos que virão pela frente.

Depois de dar essa olhada, agora sim inicie a jornada de estudo. Leia com muita calma, atenção e
não se preocupe com a velocidade com que você vai finalizar a teoria. Preocupe-se com a
QUALIDADE DA LEITURA, e não com a velocidade.

Mas atenção: isso não quer dizer que você deva gastar 50 minutos por página; tenha equilíbrio e

bom senso. Tenha em mente, principalmente, que esse primeiro momento não deve ser dedicado
a decorar detalhes. Conforme já ressaltado, foque no entendimento dos aspectos gerais, os

detalhes serão assimilados com o tempo.

Conhecendo o todo, fica mais fácil compreender as partes!

Enquanto estiver lendo, em pontos mais relevantes, faça questionamentos na sua mente, pequenas
perguntas que você mesmo deve responder. É uma poderosa técnica de retenção do conteúdo.

Veja um exemplo extraído da Constituição Federal:

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos”
Em uma leitura deste artigo, você poderia fazer os seguintes questionamentos a si mesmo:
o Qual a lei que rege o município? à Uma lei orgânica
o Em quantos turnos será a votação desta lei? à Em 2 turnos
o Qual o interstício mínimo entre os dois turnos? à 10 dias
o Qual o quórum de aprovação desta lei? à 2/3 dos membros da Câmara Municipal
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A sua assimilação vai ser muito melhor se na leitura houver esses pequenos questionamentos. É o
que chamamos de Interrogação Elaborativa. Esse método de leitura vai fazer a sua compreensão
e foco aumentarem bastante, o que vai tornar as suas revisões mais fáceis e mais rápidas.

Uma leitura passiva, corrida e acelerada faz com que você perca a concentração muito
rapidamente. Quando se der conta, vai ter passado meia página de leitura e você vai estar

“viajando”.

Um detalhe: além de estudar, tentar entender, memorizar o conteúdo e fazer os exercícios, você
precisa ter uma atitude de valorizar a sua vida no futuro. Isto é, o seu material de revisão precisa
estar apto a facilitar a sua vida.

Portanto, mais uma vez: faça grifos nas passagens importantes enquanto você estiver lendo a
teoria, isso desde já. Isso será fundamental para as revisões sistemáticas e de véspera.

Desta forma, quando estiver revisando, você só precisará ir nestas partes que você marcou (isso
agilizará muito seu processo de revisão). Caso sinta necessidade, faça também anotações pessoais
(breves, na medida do possível) ao longo do material, colocando algumas observações como notas
de rodapé, ou nas bordas das páginas. Ex: “ver art. 5º, olhar “súmula 660 STF”.

Lembrando, que você pode optar por utilizar os resumos dos professores. Isso facilita demais a sua

vida e economiza seu tempo fazendo grifos. Mas isso é escolha pessoal.
Se você faz o uso de material impresso, na sua primeira leitura faça as marcações a lápis,
sublinhando as passagens que você julgar mais relevantes. Pode usar colchetes também. Deixe
para marcar com marca-texto numa etapa posterior.

Agora, se você faz o estudo pelo computador, o aplicativo PDF Xchange é bem interessante para
realização de grifos e anotações. É gratuito e muito simples de se usar.
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Segue o link para download:
http://www.baixaki.com.br/download/pdf-xchange-viewer.htm

Caso você utilize o Ipad da Apple, experimente o aplicativo GOODREADER. Se for o tablete
Android, tente o FOXIT.

Muitos alunos perguntam sobre o uso dos resumos escritos e os mapas
mentais. É claro que constituem ferramentas muito úteis. O problema é

sua relação custo X benefício. O tempo gasto para a confecção desses
materiais é muito maior, e tempo é um ativo escasso e valioso.

Consideramos que a um material bem marcado, com anotações curtas (ou o próprio resumo do
professor), e a realização de baterias exaustivas de questões e substituem perfeitamente o uso dos
resumos escritos, e têm muito mais eficiência, pois não demandam investimento alto de tempo

para fazê-los. Por isso, invista tempo na marcação do material e em anotações feitas ao longo dele.

Ao longo do processo você vai perceber que um material bem marcado e bem anotado substitui
sem prejuízo algum o resumo.

Resolvendo exercícios
Depois de ler a parte teórica, resolva as baterias de questões sobre o capítulo estudado.

Neste primeiro momento, recomendamos que você faça apenas exercícios resolvidos. Hoje em dia
isso é possível, porque a maioria dos cursos contém inúmeros exercícios resolvidos ao final de cada
assunto. Se os exercícios resolvidos forem aparecendo pingados ao longo da teoria, pule-os e
resolva-os quando acabar de ler a teoria.
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Digo isso porque é muito importante ler os comentários de TODAS AS QUESTÕES (tanto aquelas
que você acertou como aquelas que você errou). Ao errar, você precisa saber por que errou. Ao
acertar, você precisa saber se acertou pelo motivo certo. Isso é muito importante, ok?

Na medida em que for resolvendo os exercícios, marque aqueles que achar mais importantes (faça
um * ao lado do enunciado, ou anote o número da questão em suas anotações, por exemplo).

A marcação desses exercícios pode ser por diversos motivos:
- Por ser sobre um assunto difícil para você;
- Por você ter percebido que é cobrado com frequência;
- Por ser polêmico;
- Etc.

Isso vai ser muitíssimo importante na hora de eventuais revisões. Se for necessário, deixe uma
marcação a lápis no comentário desses exercícios para que você possa revê-la posteriormente nas
sucessivas revisões.

Uma dica: Após a realização das baterias de questões, você terá condições

suficientes de saber efetivamente qual parte da teoria é realmente importante, com
maior incidência de cobrança em provas anteriores. Por isso, nas suas próximas
revisões, aperfeiçoe seu material de revisão, editando os grifos já realizados (caso
faça em ambiente virtual) ou aplicando o marca-texto em substituição às marcações em lápis (caso
estude por material impresso). O aperfeiçoamento do seu material de revisão deve ser constante.

Ao passo que você se tornando um aluno mais experiente, a importância e a frequência da
realização de baterias de questões devem aumentar proporcionalmente, até que sua preparação
ficará concentrada principalmente em revisões e questões. Isso porque a realização de questões é
a ferramenta mais poderosa de preparação para concursos.
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Veja abaixo os benefícios da realização exaustiva de questões:

q

Método eficiente de estudos;

q

Ativação do “cérebro acadêmico”;

q

Identificação de assuntos recorrentes das bancas;

q

Melhor forma de retenção de informação;

q

Potencializar memorização;

q

Facilitar compreensão;

q

Identificar vulnerabilidade; e

q

Avaliar rendimento.

Daí a importância de extrapolar as questões constantes dos PDFs, utilizando os Sistemas de
Questões.

“Repetição com correção até a exaustão leva à perfeição!”
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Quanto tempo efetivamente você estudou?

Quando começar a estudar, é preciso que você cronometre o
tempo de estudo de cada disciplina, ok?

Para isso, tenha um relógio (existem aplicativos específicos, como
o “Aprovado”) e contabilize EXATAMENTE o tempo de estudo.

Quando se sentar para estudar, ligue o cronômetro. Se parar os estudos por QUALQUER MOTIVO
QUE SEJA (seja para ir ao banheiro, para fazer um intervalo, para pegar um copo d`água, etc.),
pare o cronômetro e depois que sentar de novo reinicie o tempo. Dessa forma, poderá saber a
CARGA HORÁRIA LÍQUIDA que estudou determinada matéria.

Muita gente se engana dizendo que estuda das 8 da manhã até às 8 da noite, e diz para si mesmo
que estudou 12 horas. Mas, se fosse cronometrar mesmo, veria que estudou só umas 5 horas. É
muito importante saber as horas líquidas estudadas.
O objetivo é que você saiba quanto esforço tem demandado em
cada disciplina e possa, assim, canalizar seus esforços nas direções
corretas.

Utilizar aplicativos de contagem de tempo (Aprovação, por

exemplo), que consolidam os dados como disciplinas, tempo de
estudo por disciplina, e tempo diário, semanal, mensal e anual de
estudo, também é importante.

Com eles é possível acompanhar a regularidade e evolução dos
estudos. (imagem ao lado de uma de nossas alunas)
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Descanso é a alma do negócio
Outra coisa importante na hora do estudo: tente não ler por mais de 2 horas sem dar uma
descansada. Essa descansada é bem de leve, ok? No máximo 5, 10 minutos. Dê uma levantada,

uma alongada, tome um copo de água e depois já volte para os estudos. Mas tudo isso deve ser
cronometrado. Esse descanso não pode ser contabilizado como horas de estudos.

Agora vem o principal: para obter um bom rendimento e um estudo de qualidade, considerando

sua rotina atual e a carga horária de estudos que você terá que cumprir, será essencial que você
tenha disciplina na hora de dormir, do contrário, nem as melhores técnicas de estudo do universo

funcionarão com você (nem com ninguém), pois o cansaço vai atrapalhar sua concentração. Tome
cuidado nesse quesito, pois a preparação será intensa e exaustiva!

Até a sua prova, você exigirá demais do seu cérebro e, portanto, terá um cansaço extra. Quando
começar a se sentir mais cansado, talvez seja a hora de incrementar um pouco mais de tempo ao
seu sono, ok? O seu cérebro vai pedir a conta para você exigindo mais horas de sono.

Importante: o incremento a que me refiro, é dormir mais cedo, e não o uso desenfreado do modo

soneca de seu despertador! O modo soneca é perigoso, induz a procrastinação, evite usá-lo.

Sobre isso também, cuidado com o uso indiscriminado de remédios
que

“aumentam”

a

concentração.

Isso

é

perigoso,

causa

dependência, e não deve ser feito sem orientação médica. Muito
cuidado com isso!

Uma folguinha de vez em quando também não é proibida, muito pelo contrário. Tenha equilíbrio
para evitar a estafa. Deixei para dar o 100% do seu gás quando sair o edital. Mas tenha atenção: a

folga é de vez em quando, não dia sim, dia não.
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Evite, também, o uso das redes sociais no celular antes de dormir, pois isso afeta o seu sono, além
de fazer mal a sua saúde.

Por fim, se você negligenciar o seu sono, esse cansaço virá avassalador
quando você se sentar para estudar. Atenção redobrada, pois uma noite mal
dormida prejudicará o estudo do dia seguinte, provocando um cruel efeito
cascata que colaborará com o descumprimento do plano de estudos! Não

queremos que isso aconteça, certo? Principalmente para aqueles que não dispõem de um dia
inteiro para estudar.

Ambiente de estudo
Sabe quando você vai à casa de um amigo e entra no quarto dele e vê uma bagunça só? É livro
para um lado, papel jogado para o outro, cadeira quebrada... uma verdadeira zona. Precisamos
tirar algumas lições dessa visita. Concurseiro não pode seguir essa regra! Corpo são, mente sã.

Então, procure construir um bom ambiente de estudo, destinando um local onde você possa se
sentir confortável (física e mentalmente). É muito importante ter um local de estudo agradável,
bem organizado, uma cadeira confortável, com uma boa mesa e – novamente - com um local bem
iluminado, até para que você possa render o máximo possível durante esse período. Caso

contrário, com o tempo você começará a sentir os problemas físicos (dor na coluna, joelho,
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pescoço, cabeça), desmotivação para estudar, sono muitas vezes, atrapalhando toda a nossa
caminhada.

Escolher um lugar silencioso também é fundamental. Durante sua rotina diária, você precisará
manter uma boa concentração na maior parte do tempo. Isso fará com que você tenha mais horas
líquidas de estudo e tenha maior rendimento. Assim, procure se desligar do mundo exterior (sei

que não é fácil), principalmente das redes sociais... elas são importantes, mas tudo tem sua hora.
Estabeleça um horário do dia pra “facebook, instagram, periscope, whatsapp...” (pode ser no
descanso do almoço). Parece bobeira, mas isso faz total diferença no rendimento dos seus estudos.

Planilha de Estudos
Busque registrar todas as suas metas, tempo gasto por disciplina, aproveitamento nos exercícios
e etc., em planilhas organizadas. Você precisa mensurar todos os índices possíveis para que possa
estar constantemente replanejando a sua preparação.
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Ex.: Se você durante a preparação você perceber que tem facilidade em Direito Administrativo e
muita dificuldade em RLM, você irá redistribuir a carga horária para que possa superar essa
dificuldade. E isso só será possível se você estiver mensurando fatores como tempo e % de acertos.

Segue o link onde você pode ter acesso à Planilha de Estudos utilizadas por alguns Coaches do
Estratégia Concursos no acompanhamento dos alunos: www.encurtador.com.br/EG139

Configurações de Impressão (2 em 1)
Abaixo, dicas de como imprimir seu material em “Impressão 2 em 1”, para aqueles que fazem uso
do material impresso.

Porém, encorajamos enormemente que você faça o seu estudo por materiais digitais, diretamente
do seu Computador ou Ipad (Tablete).

Isso porque além de economizar com impressão de milhares de páginas, você terá mobilidade
para levar todo seu material para qualquer lugar em apenas um computador ou tablete.

Além disso, você consegue buscar tópicos com um simples “CTRL+L”, ao invés de ter que folhear
centenas de páginas procurando algo específico.
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Encadernação na lateral (borda curta), ou se preferir, acondicione o material em embalagem para
papel A4.

DICAS ALEATÓRIAS
Estamos chegando ao fim. Mas, antes, precisamos deixar algumas informações em forma de
tópicos que já foram alvo de questionamentos por outros alunos.

è O foco é qualidade na primeira leitura e velocidade nas revisões. Portanto, não sinta
qualquer culpa em estudar, por exemplo, apenas 6 páginas em 1h30, se esse for realmente
o tempo necessário para assimilar o conteúdo dessas 6 páginas. Porém, não tente decorar
nada agora!

è Se estudar por material impresso, faça as primeiras marcações a lápis. Nas revisões,
aperfeiçoe suas marcações aplicando o marca-texto.
è Se estudar por material digital, aperfeiçoe também suas marcações, editando-as nas
revisões.
è Durante a primeira leitura, caso sinta dúvida sobre onde deixar as suas marcações, então
erre por excesso, fazendo marcações prévias em tudo que você achar que pode ser
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importante. Posteriormente, quando fizer os exercícios e entrar nas revisões, você vai
conseguir identificar melhor onde é necessário marcar.
è Portanto, nas revisões, faça o controle de qualidade das marcações prévias. Apague as
marcações desnecessárias e deixe aquelas consideradas importantes.

Talvez as dicas acima façam mais sentido quando você começar efetivamente a sua rotina de
estudos. Mas, caso tenha surgido qualquer dúvida, fico à disposição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ufa! Chegamos ao fim!

Apesar de ter sido um pouco extenso, diante de tudo que vimos, temos plena convicção de que
essas dicas serão excelentes ferramentas de estudos para lograr êxito na sua missão rumo à Polícia
Federal.

Todas foram efetivamente praticadas por pessoas normais que, de fato, foram aprovadas em
concursos públicos de elevada dificuldade. Fique à vontade de fazer adaptações de acordo com a
sua realidade.

O momento agora é de se preparar fisicamente/mentalmente para uma nova etapa na sua vida.
Procure internalizar todas as manhãs, ou sempre antes de começar a estudar, que nenhum
vencedor atinge seu objetivo sem suor, esforço e renúncia!

Agora é com vocês! Bons estudos!

Estratégia Concursos
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