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1 - SEGREDOS PARA GABARITAR PORTUGUÊS EM CONCURSOS 
 

Olá, tudo bem?  

 

Neste E-book gratuito vamos trazer todos os segredos para gabaritar Português nas suas provas de 

concurso público! 

 

“Mas por que focar em gabaritar português? A matéria tem tanta importância assim?” 

 

Busque qualquer prova, desde provas da esfera municipal até a federal; desde concursos com requisito 

de ensino médio até concursos de nível superior. Português aparece muito em suas provas! 

 

Para se ter noção, do ano de 2020 até hoje, cerca de 76 mil questões foram aplicadas em concursos 

públicos. 

 

Dentre as 132 disciplinas cobradas, Português lidera com folga o primeiro lugar com 6.187 questões! 

(Isso sem computar o recém realizado concurso da Polícia Federal). 

 

1º Português 6.187 8,0623% 

2º Direito Administrativo 4.076 5,3114% 

3º Direito Constitucional 2.980 3,8832% 

4º Matemática 2.787 3,6317% 

5º Segurança Pública e Legislação Policial 2.763 3,6005% 

 ...   

 Total 76.740 100% 

 

 

Ter um bom desempenho nessa matéria, significa que, não apenas você consegue garantir preciosos 

pontos em sua prova, mas que, caso você mude de concurso, ou até de área de seu concurso, você 

APROVEITARÁ tudo que estudou em português.  

 

Ou seja, você já sai com um pé na frente da concorrência, mesmo se mudar completamente de área de 

estudo.  
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2 - ANALISANDO A COBRANÇA DE PORTUGUÊS 
 

Fizemos diversas análises, tanto por área de concurso quanto por banca, para termos uma boa ideia do 

que foi cobrado em prova e, principalmente, do que foi MAIS cobrado, já que devemos sempre ter um 

estudo focado.  

 
 

Lembre-se de que o não importa a área ou a banca, português muito provavelmente aparecerá em 

sua prova!  

 

2.1 – Importância da matéria e como ela é intra e inter-relacionada 

 

Entenda que, a matéria de português, mesmo quando não aparece em um concurso, ela está sendo 

cobrada constantemente. 

 

Como isso professor? Se ela não está no concurso, ela não está e pronto. Certo? 

 

Errado. Vamos explicar: 

 

Quando você lê uma questão, você deve interpretá-la da melhor maneira possível. Deve tentar entrar 

na mente do examinador para entender o que ele quer dizer e qual resposta ele busca. 

 

“Isso ainda não justifica o estudo da gramática, professor” 

 

É aí que você se engana. O uso das conjunções (conectores) e advérbios (classificadores) é PRIMORDIAL 

na interpretação de um assunto. 
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Ou seja: GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO ESTÃO DE MÃOS DADAS.  

 

Provemos: 

 

Saber quando uma palavra limita ou expande uma frase, ou quando um conector contradiz ou soma com 

a frase anterior é absolutamente indispensável para uma boa prova! 

 

E não estamos falando de conectores como “e, mas, também”. Estamos falando dos examinadores que 

utilizam linguagem mais rebuscada. Observe os exemplos e veja se você os conhece: 

 

• Você sabia que conquanto é sinônimo de embora, enquanto o porquanto é de porque? 

• Você sabia que na medida em que, é diferente de à medida que? “Na medida em que” é 

sinônimo de “Por causa de”, enquanto “à medida que” tem ideia de proporção. 

• Existem inúmeros outros exemplos difíceis que podem te tirar pontos em prova: 

o Ao passo que 

o Não obstante 

o Por conseguinte 

o Uma vez que 

 

São diversos exemplos, mas uma vez aprendidos, você nunca mais erra. E o melhor, o examinador está 

amarrado aos significados dessas conjunções. Se ele errar seu uso, você pode pedir anulação da 

questão! 

 

2.2 – Cobrança nos principais concursos brasileiros 

 

O Estratégia fez uma análise de 49 dos principais concursos do Brasil, pois queria ver quais matérias 

existiam em comum entre todos eles. Observe os concursos analisados 
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Para a surpresa de ninguém, verificamos que português aparece de maneira completa em quase todos 

os concursos.  

 

Ou seja, este e-book pode salvar seu estudo caso você queira tentar mais de um concurso! 

 

3 - ESTATÍSTICA DE COBRANÇA POR ÁREA 
 

Veja, a partir de agora, a importância de cada uma das matérias cobradas dentro de português por 

área de estudo, ou seja, onde você deve focar mais seu estudo! 
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3.1 - Área fiscal 

 

Vamos ver a cobrança dessa matéria na área fiscal: 
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3.2 - Tribunais 

 

 

3.3 – Controle 
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3.4 – Policial 

 
Observe que cada área tem preferência por certos conteúdos, PORÉM todas possuem um enfoque 

em Interpretação de textos. 

 

O aluno iniciante tem mania de achar que sabe interpretar muito bem, pois lê muito. Isso pode realmente 

ser verdade, mas uma vez que o aluno passa a interpretar conhecendo a gramática, ele diminui seu 

desvio padrão de acertos em muito.  

 

Ou seja, ele vai bem SEMPRE e não “quase sempre “como muitas vezes acontece. 

 

Note também que, em todas as áreas, temos matérias com muito maior importância que outras. Isso 

se dá, pois, de acordo com a área da prova, certos conteúdos são mais importantes no dia a dia dos 

órgãos contratantes. 
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Destacamos as cores das matérias de acordo com sua importância: 

• Verde – Maior importância 

• Amarelo – Média importância 

• Vermelho – Menor importância 

 

4 – ESTATÍSTICA DE COBRANÇA POR BANCA 
 

Vamos ver agora a cobrança por banca.  

 

É interessante saber que, assim como cada área possui “preferências”, cada banca também as possui.  

 

Se você conhece sua área e sua banca, com uma multiplicação direta, você pode ter uma boa 

estatística de como sua prova deve se comportar. 

 

4.1 - FCC 

 

 

 

Observe alguns dos importantes concursos que a FCC realizou: 

• SEFAZ BA – 2020 

• Câmara Legislativa DF - 2021 

• Tribunal de Justiça MA – 2019 

• Tribunal de Justiça MS – 2019 

• Tribunal de Justiça AL – 2019 

• SPPREV - 2019 

• SEFAZ SC – 2018 

• SEFAZ GO – 2018 

• TCE RS – 2018 

• Detran MA – 2018 

• PC-AP – 2017  

 

Português Incidência 

Assuntos   
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Compreensão, interpretação e reescritura de textos. Tipologia 
Textual. 

34,69% 

Sintaxe: Concordância Verbal e Nominal. 11,88% 

Morfologia: verbo. 9,69% 

Pontuação. 9,38% 

Sintaxe: relações de coordenação e subordinação entre termos da 
oração. 

8,75% 

Sintaxe: Regência verbal e nominal. Crase. 8,75% 

Semântica. Coesão e Coerência. Reescritura de trechos. 6,88% 

Pronomes e Colocação Pronominal 6,88% 

Morfologia: conjunção. 2,19% 

Ortografia. 0,94% 

 

Dados da análise estatística: 

Analisadas 221 questões; 

Banca: FCC 

Anos: 2015 a 2020 

Sem área 

 

Salientamos que os dados encontrados são genéricos. Uma análise feita com algum direcionamento, como 

de área de concurso, anos, nível de dificuldade, nível de escolaridade, entre outros, pode ter resultados 

diferentes de porcentagem estatística. 

 

Caso o aluno encontre, por algum acaso, informações discrepantes, o recomendado é que o aluno estude 

as matérias que aparecem como importantes tanto em uma tabela quanto em outra. O aluno deve se 

precaver da melhor maneira possível. 

 

4.2 - FGV 

 

 

 

Veja os principais concursos realizados pela FGV dos últimos anos: 

• OAB – Anualmente 

• PM SP – 2020 

• PC RN – 2020 

• Tribunal de Justiça RS – 2019 

• IBGE – 2019 
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• MP RJ – 2019 

• DP RJ – 2018 

• Tribunal de Justiça CE – 2018 

• Tribunal de Justiça SC - 2018 

 

Português Incidência 

Assuntos   

Sintaxe: Concordância Verbal e Nominal. 49,74% 

Pontuação. 13,21% 

Semântica. Coesão e Coerência. Reescritura de trechos. 7,29% 

Morfologia: verbo. 6,35% 

Sintaxe: relações de coordenação e subordinação entre termos da 
oração. 

5,23% 

Sintaxe: Regência verbal e nominal. Crase. 4,72% 

Compreensão, interpretação e reescritura de textos. Tipologia 
Textual. 

3,34% 

Morfologia: classes de palavras. 3,34% 

Pronomes e Colocação Pronominal 3,09% 

Ortografia. 2,06% 

Morfologia: conjunção. 1,63% 

Dados da análise estatística: 

Analisadas 1496 questões; 

Banca: FGV 

Anos: 2015 a 2020 

Sem área 

 

Salientamos que os dados encontrados são genéricos. Uma análise feita com algum direcionamento, como 

de área de concurso, anos, nível de dificuldade, nível de escolaridade, entre outros, pode ter resultados 

diferentes de porcentagem estatística. 

 

Caso o aluno encontre, por algum acaso, informações discrepantes, o recomendado é que o aluno estude 

as matérias que aparecem como importantes tanto em uma tabela quanto em outra. O aluno deve se 

precaver da melhor maneira possível. 

 

4.3 - CEBRASPE 
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Observe alguns dos grandes concursos organizados pelo CEBRASPE dos últimos anos: 

• Polícia Federal – 2021 

• Polícia Rodoviária Federal - 2021 

• Polícia Civil DF - 2020 

• SEFAZ DF - 2019 

• Polícia Rodoviária Federal – 2019 

• Polícia Federal – 2018 

• Abin – 2018  

• MPU – 2018  

• Polícia Civil MA – 2018  

• Tribunal de Justiça – 2018  

• TCE-MG - 2018  

Português Incidência 

Assuntos   

Compreensão, interpretação e reescritura de textos. Tipologia 
Textual. 

53,85% 

Semântica. Coesão e Coerência. Reescritura de trechos. 10,34% 

Sintaxe: relações de coordenação e subordinação entre termos da 
oração. 

8,22% 

Pontuação. 7,96% 

Morfologia: verbo. 5,84% 

Sintaxe: Concordância Verbal e Nominal. 4,51% 

Sintaxe: Regência verbal e nominal. Crase. 3,18% 

Morfologia: conjunção. 2,65% 

Morfologia: classes de palavras. 1,33% 

Pronomes e Colocação Pronominal 1,33% 

Ortografia. 0,80% 

 

Dados da análise estatística: 

Analisadas 219 questões; 

Banca: Cebraspe 

Anos: 2015 a 2020 

Sem área 

 

Salientamos que os dados encontrados são genéricos. Uma análise feita com algum direcionamento, como 

de área de concurso, anos, nível de dificuldade, nível de escolaridade, entre outros, pode ter resultados 

diferentes de porcentagem estatística. 

 

Caso o aluno encontre, por algum acaso, informações discrepantes, o recomendado é que o aluno estude 

as matérias que aparecem como importantes tanto em uma tabela quanto em outra. O aluno deve se 

precaver da melhor maneira possível. 
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E-book Gratuito Estratégia Concursos | Segredos para gabaritar Português em Concursos 
 

 

Faça parte da comunidade exclusiva do Telegram: https://t.me/portuguespconcursos 15 

4.4 – Analisando as tabelas 

 

 

 

Em verde temos os conteúdos de maior importância dentro de nossas matérias.  

 

É importante salientar que as estatísticas de cobrança analisadas acima representam a tendência de 

cobrança das bancas e áreas dos últimos anos. 

 

A ideia aqui é fazermos uma análise que consiga prever a tendência da banca! 

É evidente que há preferência das bancas e áreas por certos conteúdos em detrimento de outros! Isso 

é poder na sua mão! 

 

4.5 – Comparando as bancas 

 

Veja que, nesse momento, verificamos ainda uma tendência à cobrança de interpretação de textos, mas 

vemos também que, a FGV, notória por ser uma banca difícil, possui cobrança acentuada em gramática, 

especificamente em concordância. 

 

5 - COMO MELHORAR O APRENDIZADO EM PORTUGUÊS 
 

Primeiramente, saliento para a importância de um bom material. Português, por ser uma das grandes 

dificuldades dos alunos, necessita que o professor saiba passar bem seu conteúdo. 

 

Quando o aluno possui dificuldade em certos assuntos da matéria, ele necessita tomar medidas especiais. 

 

Por exemplo, um aluno pode ter muita facilidade em concordância, mas possuir uma tremenda 

dificuldade em pontuação. Como tratar sobre esse assunto? 
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5.1 – Estudo de acordo com suas dificuldades  

 

Se você tem índices de acertos altíssimos (acima de 85% de acertos) em determinado assunto, você 

pode dar menos importância a ele, mesmo que seja uma matéria com alta cobrança. 

 

Caso você tenha dificuldades, a situação é outra. 

 

 

 

As tabelas estatísticas servem para destacar quais assuntos são importantes, mas é PRIMORDIAL que 

você foque em suas próprias dificuldades, fazendo uma ponderação do peso do assunto a ser 

estudado e de suas dificuldades. 

 

Perceba que os itens em verde na tabela (desde interpretação de texto até coesão e coerência, por 

exemplo no CEBRASPE) somam 60+% de todo conteúdo estudado. Isso pode dar um direcionamento 

poderoso para o seu estudo.  

 

Se você estiver muito bem nesses assuntos, tem chance de já sair na frente de centenas, ou até milhares 

de candidatos. 

 

 

 

5.2 - Reiterando  

 

Não esqueça que TODOS os assuntos devem ser estudados. Vamos fazer algumas contas para 

demonstrar o porquê disso: 
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• Supondo que você tenha 90% de acertos em 80% da pontuação da última prova. 

 

• Supomos ainda, que você possui 0% de acertos em todas as outras matérias (20% da prova) 

 

• Dessa maneira, seu total de acertos estatisticamente esperado é de 80%*90% = 72%.  

 

• 72% não é uma nota que garantiria uma aprovação. 

 

• E agora? 

 

Agora, acabamos de demonstrar, através de estatística, que é IMPORTANTÍSSIMO dominar os itens 

em verde, mas é necessário que os outros assuntos também estejam bem desenvolvidos. Ficou claro?  

 

5.3 - Ter familiaridade com o CEBRASPE 

 

Diferentes concursos normalmente têm diferentes maneiras de cobrar um conteúdo, por isso é importante 

ler provas anteriores do CEBRASPE para se familiarizar com as perguntas. 

 

A principal peculiaridade do CEBRASPE é a sua cobrança no estilo CERTO/ERRADO, onde uma questão 

errada anula uma certa. 

 

Nesse tipo de resolução você tem que tomar decisões bastante complexas sobre resolver uma questão 

ou não, já que o chute indiscriminado pode fazer com que você acabe zerando a prova. 

 

Esse modo de cobrança CERTO/ERRADO costuma desestabilizar muitos alunos durante a prova.  

 

O candidato começa a chutar algumas questões, vai se desesperando e, eventualmente, seu raciocínio 

vai por água abaixo. 

 

Você deve resolver todas as questões de prova que tiver certeza absoluta primeiramente.  

 

Nessas questões, você marca se está certa ou errada definitivamente. Ao fim de sua resolução, você 

deve verificar quantos pontos você fez (se você tem certeza da resposta, basta contar quantas questões 

você assinalou). 

 

Caso você tenha resolvido uma quantidade razoável de questões, ao retornar para as questões que 

você deixou em branco, deve relê-las com a calma de quem “já terminou a prova”. 
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Caso existam muitas questões em branco, é possível que seja benéfico a você arriscar um pouco mais 

no chute, porém, nunca chute uma questão que você não sabe nada sobre o assunto, isso é 

extremamente incoerente nesse tipo de prova. 

 

5.4 - Resolvendo Exercícios no Sistema de Questões do Estratégia 

 

A melhor forma de se aclimatizar com o CEBRASPE é resolvendo exercícios. Após estudar e revisar o 

conteúdo, ou entre sessões de estudo, resolva questões das provas anteriores. 

 

Primeiro, resolva as questões disponibilizadas no PDF. Os professores separam as questões mais 

relevantes e recorrentes sobre cada assunto e as incluem no material didático. 

 

Depois disso, você pode se aprofundar nas questões do Sistema de Questões do Estratégia 

(https://questoes.estrategiaconcursos.com.br) nos assuntos mais difíceis e até criar cadernos com 

perguntas sobre temas específicos. 

 

Caso a banca não tenha muitas perguntas sobre determinado assunto, você poderá buscar o assunto 

em provas de outras bancas.  

 

Apesar de poucas questões significarem que existe menos chance de o assunto ser cobrado, uma resposta 

certa pode fazer a diferença, então tente não deixar nenhum conteúdo de lado. 

Para tentar imaginar como determinada banca cobraria certo assunto, basta olhar as outras questões. 

Por exemplo, um examinador gosta de cobrar literalidade e interpretação textual ou então pode pedir 

cálculo e fórmulas; há grandes chances de que esse padrão se mantenha em perguntas futuras.  

 

Tente se colocar no lugar do examinador e imaginar o que ele cobraria. 

 

5.5 - Simulados 

 

Simular uma prova é uma ótima maneira de saber se você está realmente preparado. 

 

https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/
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Resolver questões avulsas e sem tempo limite, podendo descansar é uma coisa. Agora, responder todas 

as questões de uma prova de uma vez, com todos os diferentes assuntos e com tempo contado fica 

mais difícil e representa muito melhor sua prova! 

 

Por isso é importantíssimo que você se acostume a simular uma prova real, com o número e variação 

correta de questões, para saber: 

• como está sua habilidade;  

• com que velocidade e facilidade você resolve certos assuntos  

• no que você tem dificuldade e precisa de tempo para pensar. 

 

Com simulados, você consegue montar um “plano de ação” para a hora da prova de verdade, como, 

por exemplo: 

• que assuntos vai responder primeiro, 

• quais deixar para depois,  

• quando deve pular uma pergunta, se o tempo estiver curto. 

 

Tente fazer os simulados que o Estratégia proporciona para você! 

 

5.6 - Revisão pré-prova (7 ou 14 dias antes da prova) 

 

Enquanto estuda, com certeza vai encontrar alguns assuntos nos quais tem maior dificuldade, como 

uma fórmula difícil ou aquela coisa que você sempre troca. 
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Esses são os assuntos que você vai revisar na última semana antes da prova, para reforçar o melhor que 

puder. 

 

Quando, ao estudar, reparar que está com dificuldade de lembrar alguma coisa, anote. Depois, dê uma 

revisada extra nesse conteúdo. 

 

O ideal é que todo o assunto do Edital já tenha sido estudado e revisado até essa última semana, 

para que nela você possa reler a lei seca, decorar fórmulas e revisar esses tópicos mais difíceis, para 

que estejam frescos na memória. 

 

Mas não se esqueça de relaxar um pouco; todas as horas de estudo até então podem ser exaustivas. 

Tente não se cobrar muito, revise o conteúdo mais complicado para não perder o foco, mas tente estar 

bem descansado, disposto e relaxado para a prova. 

 

5.7 - Como se comportar durante a prova 

 

O mais importante é não ficar nervoso! 
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Se você estudou o suficiente antes do Edital e se organizou direitinho depois da publicação, lendo sobre 

o conteúdo que não conhecia, revisando o que precisava e treinando com simulados, você fez tudo o 

que podia para se preparar e pode ficar confiante que fará uma boa prova. 

 

Portanto, no dia anterior à prova, saiba que fez o que precisava, tenha um boa noite de sono, coma 

bem antes da prova e confie em seus estudos. 

 

 

6 - DICAS GERAIS PARA VENCER SUA BANCA 
 

Apresentaremos agora, dicas para você vencer as principais bancas! 

 

6.1 - FCC 

 

6.1.1 - Histórico da Banca 

 

A FCC tem fama de ser uma mãe: difícil, mas justa. Ela iniciou sua história fazendo questões de 

decoreba e, portanto, ganhou rapidamente o apelido de Fundação copia e cola.  

 

Porém, com o tempo, a FCC, passou a ganhar mais e mais licitações de concursos de altíssimo nível. Desde 

então a banca cria questões inteligentíssimas, porém justas. 

 

6.1.2 -  Cobranças Peculiares da Banca 

 

Talvez a maior peculiaridade da FCC seja a previsibilidade que ela possui em sua cobrança em provas. 

Dito isso, é uma banca como todas as outras e possui sim suas “jurisprudências”.  
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O que seriam essas jurisprudências? 

 

As bancas, em regra, mesmo quando certo assunto é controverso ou polêmico tomam suas posições 

quanto ao assunto que passam a ser “verdades absolutas” em suas correções. 

 

Pode-se dizer que isso não é muito justo com o concursando, porém, temos que conviver com as 

particularidades que existem no mundo dos concursos 

 

6.1.3 - Como vencer a FCC? 

 

A FCC vai sim ter entendimentos próprios (que podem diferir até do STF ou da letra da lei em alguns 

casos), porém o aluno pode esperar consistência nessa cobrança.  

A melhor tática para a FCC é resolver muitas questões dela e prestar atenção no posicionamento que 

ela tem tomado.  

 

Caso o posicionamento mude de um ano para outro, o estudante deve considerar o último como novo 

entendimento. 

 

6.2 - FGV 

 

6.2.1 - Histórico da Banca 

 

A FGV tem fama de ser uma banca bastante difícil. Historicamente a FGV já fez provas tão difíceis que 

as vagas acabaram não sendo preenchidas. 

 

Esse padrão de dificuldade, porém, tem mudado, já que o objetivo maior de um ente federado ao 

realizar um concurso é de angariar novos servidores e não apenas de castigar concursando. 

 

Ou seja, vemos a FGV se tornar uma banca mais justa nos últimos anos. 

 

6.2.2 - Cobranças Peculiares da Banca 

 

Se existe uma banca peculiar, é a FGV. Uma de suas características principais é a dificuldade em suas 

questões. 
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Além disso, quando citamos “jurisprudência de banca” a FGV não segue nem as próprias, muitas vezes 

ela modifica seu entendimento de um ano para outro e depois retorna ao entendimento anterior em um 

concurso posterior. 

 

O que se entende é que falta uma comunicação dentro da organização para que haja consenso entre 

os examinadores. 

 

6.2.3 - Como vencer a FGV? 

 

Você deve estar se perguntando: O que eu faço então?! Se nem a banca consegue se ajustar, como eu 

faço pra vencer ela?! 

 

A primeira coisa a se ter em mente é que: Todos os concursandos estão fazendo a mesma prova! Ou 

seja, a dificuldade de um é a dificuldade de todos (mesmo os mais experientes). 

 

A segunda coisa é: Essas questões muito difíceis são a grande minoria da prova (menos de 5% dos 

pontos). 

 

Vence essa banca quem tem calma e sagacidade. Se a questão for simples direto ao ponto, e a maioria 

é, resolva-a e ponto final. Caso note que ela é complexa demais, ou que pareça se contradizer, deixe 

a questão para o fim. 

 

Quando voltar nela (depois de resolver toda a prova) você estará mais tranquilo com a mente mais 

clara. Possivelmente a resposta aparecerá mais facilmente e você nem mesmo tinha se deparado com 

uma questão confusa, mas apenas estava ansioso. 

 

Caso, ainda assim, a questão seja confusa, procure os possíveis erros de cada uma das alternativas, 

elimine aquelas que obviamente não são a resposta e selecione aquela que mais parece correta para 

você. 

 

Uma vez terminada a prova, procure os professores do Estratégia e, se possível, peça a anulação da 

questão. 

 

Os concursandos que travam nessas questões e perdem a calma podem acabar perdendo toda a prova. 

Lembre-se sempre: Todos fazem a mesma prova! 
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6.3 - CEBRASPE 

 

6.3.1 - Histórico da Banca 

 

Uma das mais amadas e odiadas bancas do Brasil, a CEBRASPE possui, em regra, uma cobrança peculiar 

de CERTO/ERRADO.  

 

Os alunos que estudam apenas para a CEBRASPE costumam adorar esse modo de cobrança enquanto 

os outros odeiam. 

 

Assim como a FCC, é uma banca com questões complexas, mas bastante justas. Ela segue o mesmo roteiro 

da FCC quanto às suas jurisprudências de banca. Costuma ter consistência em seus entendimentos, mesmo 

quando eles não condizem com a legislação ou entendimento dos tribunais superiores. 

 

6.3.2 - Cobranças peculiares Da Banca 

 

A principal peculiaridade da CEBRASPE é sua cobrança de CERTO e ERRADO e como os erros do aluno 

podem descontar pontos em sua prova. 

 

Nesse tipo de resolução o aluno tem que tomar decisões bastante complexas sobre resolver uma questão 

ou não, já que o chute indiscriminado pode fazer com que o aluno acabe zerando a prova. 

 

6.3.3 - Como vencer a CEBRASPE? 

 

Esse modo de cobrança CERTO/ERRADO desestabiliza muitos alunos durante a prova. O concursando 

começa a chutar algumas questões, vai se desesperando e eventualmente seu raciocínio vai por água 

abaixo. 

 

O aluno deve resolver todas as questões de prova que tiver certeza absoluta primeiramente. Nessas 

questões, ele marca se está certa ou errada definitivamente. Ao fim de sua resolução, ele deve verificar 

quantos pontos ele fez (se ele tem certeza da resposta, basta contar quantas questões ele assinalou). 

 

Caso ele tenha resolvido uma quantidade razoável de questões, ao retornar para as questões que ele 

deixou em branco, deve relê-las com a calma de quem “já terminou a prova”. 

 

Caso existam muitas questões em branco, é possível que seja benéfico ao aluno arriscar um pouco mais 

no chute, porém, nunca chute uma questão que você não sabe nada sobre o assunto, isso é 

extremamente incoerente nesse tipo de prova. 
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7 - INFORMAÇÕES FINAIS 
  

Bom, se você chegou até aqui, pode ter certeza de que você está munido de informações valiosas 

capazes de multiplicar as suas chances de sucesso em sua prova de português! Agora é hora de 

dedicar tempo a pôr em prática tudo que você aprendeu ao longo deste e-book.  

  

Seguindo fielmente o passo a passo ensinado, você chegará ao grande dia com condições reais de 

aprovação. 

  

Como falamos, estude todo o conteúdo do edital, pois cada ponto é precioso; mas foque, 

principalmente, na lista de assuntos mais cobrados elencados aqui por nós. E o mais importante: 

pratique, pratique, pratique! Resolva a maior quantidade de exercícios que conseguir! Este é o segredo!  

  

Esperamos, sinceramente, que você tenha aproveitado ao máximo o conteúdo deste e-book, que foi 

preparado com muito carinho por nossos especialistas. Mãos à obra e bons estudos!  
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