
 
 
 

 
 
 
 
 



Concursos Públicos: 7  Dicas Poderosas Para Ser Aprovada 
(o) de Primeira 
  

 

 

“Eu odiava cada minuto de treinamento, mas não parava de repetir a 

mim mesmo: ‘não desista, sofra agora para viver o resto de sua vida 
como campeão’”. Muhammad Ali 

 

Olá minha querida amiga e meu querido amigo que, hoje está 
passando pelo desafio ou vai enfrentar em breve, a dura jornada de 
passar em um concurso público. 

 

Meus parabéns para você que, como muitos brasileiros buscam no 
serviço público um emprego mais estável, com um salário melhor e 
grandes possibilidades de crescimento pessoal e profissional.  

 

Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin 

 



 

  

É muito difícil ter disciplina, organização, ficar estudando dia e noite, 
finais de semana, dormir pouco, deixar de sair com os amigos, abrir 
mão de participar daquela reunião de família... 

 

Ficar pouco tempo com o seu companheiro ou companheira, e 
enfrentar com determinação e perseverança, a dura rotina de se 
preparar para um concurso público.  

 

Tudo isso, para correr atrás do sonho de dar para a sua família, 
melhores condições de educação, saúde, moradia ou qualidade de 
vida... Sim! Tudo isso é muito difícil.    

 

Por outro lado, o mais difícil ainda, é depois de fazer tudo isso:  
realizar a prova do concurso em questão, esperar com ansiedade a 
divulgação do gabarito, a lista de aprovados ou o resultado final 
do concurso, é constatar que, apesar de todo esse esforço e 
dedicação que você teve, a tão sonhada aprovação e nomeação não 
aconteceu. 

 

Compartilhe esse artigo com as suas amigas e amigos nas 
redes sociais 

 



  

 

Diante do resultado nada satisfatório, mesmo não querendo, logo 
vem àquela tristeza, bate aquele desânimo, aparece àquela vontade 
de desistir de tudo e fazer outra coisa qualquer.  

 

Afinal de contas, ninguém gosta de apresentar resultados 
insatisfatórios ou de ser reprovada (o) em qualquer área ou 
atividade. Não é mesmo?  

 

“Não é o que acontece a você, mas como você reage a isso é o que 
realmente importa.” – Epíteto, filósofo. 

 

Mas, em nome da sua realização profissional e da sua merecida 
felicidade... A partir de hoje, se você colocar em prática o que você 
vai aprender aqui, tudo isso vai fazer parte do passado.  

 

Acompanhe comigo esse artigo até o final porque, lá na última dica, 
eu vou revelar para você um segredo que não tem preço. Algo muito 
poderoso que está mudando o desempenho e a vida de muitas 
pessoas que... 

 

Assim como você, sonham, e trabalham muito para passar em um 
concurso público, visando conquistar dias melhores e uma vida mais 
próspera e feliz.  

 

 



# Dica 1 - Não Espere o Edital do Concurso Publico sair 
Para Começa a Estudar 

 

Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin. 

 

  

 

Estude antes da publicação do edital. Você sabia que 85% das 
pessoas que vão prestar um concurso público só começam a 
estudar depois que o edital é publicado?  

 

Então saia na frente. Se você quer conquistar coisas maiores e 
melhores, você precisa ser diferente. Trace uma meta e mantenha o 
foco.  

 

Escolha o concurso publico que você vai querer participar, pesquise 
sobre ele, separe o material adequado.  

 

E comece hoje mesmo a estudar, e trilhar o glorioso caminho da sua 
aprovação, nomeação, vitória e sucesso.  

 

# Dica 2 – Para ser Aprovada ou Aprovado num Concurso 
Público Você Deve ser uma Candidata (o) Diferenciada (o)  

 



 

 
Se você está se preparando ou prestando concursos públicos com 
certa frequência e vem acertando de 70 a 80% das suas provas ou 
simulados... Parabéns! Saiba você está indo muito bem. 

 

Entretanto, isso não é o suficiente. Ao acertar de 70% a 80% da prova de 
um concurso público você, com muito mérito, está somente conseguindo 
ficar dentro da média.  

 

E, hoje em dia, devido à alta concorrência, ficar na média não vai ser o 
suficiente para fazer você se destacar e conseguir ser aprovada ou 
aprovado em um concurso público principalmente, se você deseja fazer 
isso participando pela primeira vez. 

 

Para você ser realmente aprovada (o) num concurso público e ter reais 
chances de ser nomeado e tomar posse, você deve acertar acima de 90 % 
da prova. 

 

 



 

Alguém pode se perguntar? Nossa! Mas como é que eu posso fazer isso? 

 

Calma! Não se desespere. Muitas pessoas que passaram nos concursos 
públicos mais concorridos e difíceis dos pais afirmam que um dos 
fatores que mais influenciam no desempenho dos candidatos...  

 

É a escolha das técnicas corretas para se organizar, administrar o tempo,  
e estudar para os mais variados tipos de concursos públicos.   

 

Portanto! Pesquise, procure descobrir e estude com bastante atenção e 
foco, quais são essas melhores estratégias e técnicas. Mas Alguém pode 
se perguntar: como eu vou descobrir isso?  

 

A melhor maneira para você descobrir qual é a técnica ou estratégia mais 
adequada para você é ouvindo a experiência e o testemunho de pessoas 
que já passaram, e venceram esse mesmo desafio que você está 
enfrentando hoje.  

 

É ouvindo a experiência dessas pessoas que você vai acabar descobrindo 
que é sim, muito possível, você aplicar com sucesso na sua vida o que 
deu certo na vida delas.  

 

Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin. 

 
# Dica 3 - Vagas e Cadastro de Reserva em Concursos 
Públicos. 

 



 

 

Procure escolher um concurso público de acordo com a sua afinidade, 
experiência e capacidade profissional.  

 

Não se deixe abater quando o número de vagas oferecidas forem poucas 
ou se o edital do concurso público estiver dizendo que as vagas serão 
somente para o preenchimento de um cadastro de reserva.  

 

Se o concurso público vai ao encontro dos seus sonhos e desejos, não se 
deixe influenciar. Não deixe de fazer parte do processo de classificação e 
aprovação por que...  

 

Já ocorreram casos onde o edital mostrava que numero de vagas 
disponível em um concurso público era de 6 pessoas, e que os demais 
aprovados seriam direcionados para um cadastro de reserva... 

 

Mas que, no decorrer do tempo não foi nada disso o que aconteceu, lá no 
órgão público acabou acontecendo algo inesperado e eles tiveram que 
recorrer ao cadastro de reserva e contratar mais de dois mil funcionários 
novos.  

 

Por isso que você não deve se concentrar somente no número de vagas 
que são oferecidas ou na indicação de que todos os aprovados serão 
destinados para um cadastro de reserva.   

 

 

# Dica 4 – O Chute Técnico Nas Provas de Concursos 
Públicos 



 

 

 
Geralmente as provas de concursos públicos são compostas de 20 a 
30% de questões muito difíceis e o restante de questões com 
dificuldade entre fácil e média. 
 
Isso quer dizer que, por mais que você estude, sempre vai existir a 
possibilidade de você não saber com certeza, a resposta certa para 
uma ou mais questões. 
 
É nessa hora que é importante conhecer uma maneira de aumentar 
as sua probabilidade de acertar a questão do concurso fazendo 
um chute com método. 
 
 

  

 
 
De forma nenhuma estamos incentivando alguém a não estudar e se 
aventurar em fazer uma prova somente na base do chute.  



 
O que estamos colocando aqui é que é bom conhecer essa 
alternativa do chute técnico para poder usa-la em último caso. 
 
Na verdade, o chute técnico, é uma alternativa muito útil que deve 
ser usada sim, só que em último caso. Ele deve ser usado para 
melhorar o seu desempenho em questões para as quais, você não 
conseguiu de jeito nenhum, encontrar uma resposta satisfatória. 
 
Há muitas formas de você fazer um excelente chute técnico. Vamos 
mostrar abaixo alguns exemplos bem básicos e simples.  
 
 
Técnica 1 – Alternativas em que alguns Elementos Aparecem 
mais entre todos os outros Apresentados. 
 

 
 
Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin. 

 
 
 



 

 

 
Técnica 2 – Técnica das Alternativas Semelhantes. 
 

 
 
A técnica da eliminação de respostas absurdas 
 
Ela consiste em você observar, entre todas as alternativas 
apresentadas na prova, quais são as mais absurdas e eliminá-las.  
 
Quando se elimina as alternativas mais absurdas fica-se com menos 
opções e assim, fica muito mais fácil e seguro, dar um excelente 
chute e ter uma probabilidade muito maior de acertar. 
 
E ainda existem muitas outras opções para você fazer um chute 
técnico e, aumentar bastante, a probabilidade de você acertar uma 
questão que estava completamente perdida. 



 
É importante deixar bem claro que, se de fato você quer ser 
aprovada (o) e nomeada (o) em um concurso público você deve 
levar tudo muito a sério, se dedicar, e estudar muito.  
 
As diversas modalidades do chute técnico só devem ser aplicadas 
quando você tiver certeza absoluta que você não sabe a resposta 
certa. 
 
 

 

 
 
É sempre bom lembrar que existem bancas de concursos como a 
(CESPE/UNB), Centro de Seleção e de Promoção de Eventos 
Universidade de Brasília... 
 
Que estabelece o seguinte: para cada resposta errada, será anulada 
uma questão certa.  
 
Nesse caso, não vale a pena chutar. É melhor deixar a questão em 
branco e não perder os pontos que você já conquistou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



# Dica 5 – A Prova de Língua Portuguesa Merece Atenção 
Especial nos Concursos Públicos 

 

 

 
Para ter um bom resultado nos concursos públicos, você deve ir 
bem em todas as matérias, mas em particular, você deve apresentar 
um desempenho muito acima da média na prova de língua 
portuguesa. 

 

Para você melhorar o seu desempenho nessa importante matéria 
você deve fazer fichas de questões que são aplicadas nos mais 
variados concursos públicos.  

 

Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin. 

 

 

 



Dá um trabalho fazer a pesquisa e a organização dessas questões. 
Entretanto, esse é o tipo de trabalho que vai te dar um retorno 
incrível, principalmente quando você for olhar o gabarito oficial e a 
sua classificação final.  
 
Providencie pequenas fichas com questões de múltiplas escolhas 
para você responder. É muito importante que você faça isso usando 
sempre questões que já caíram nos concursos anteriores.  
 
Coloque a resposta no verso da ficha. Tente responder a questão 
sem ver a resposta. Depois de responder verifique se você acertou e 
passe a ficha para a parte de trás.  
 
Essas fichas são muito úteis não só para o estudo direcionado a um 
concurso público específico, mas também para você fazer os seus 
resumos, revisões periódicas e  sua preparação continuada. 
 
Essa técnica é muito boa. Ela faz toda diferença, principalmente, 
porque estamos falando de uma matéria que é usada para 
desempatar e definir a classificação final em um concurso 
público.  
 
É isso! Quanto mais fichas e exercícios você fizer, mais você 
eliminará a suas deficiências aumentando assim, e muito, o seu 
desempenho nas provas de Língua Portuguesa que são aplicadas 
por qualquer uma das bancas de concursos públicos.  
 

# Dica 6 – Trabalhe essa Técnica, e Melhore Muito, os Seus 
Resultados nos Concursos Públicos.  

 

  

 



Numa prova de concurso público ou em outro exame qualquer 
sempre é bom destacar a enorme importância de ler, entender, e 
saber exatamente, o que a questão está pedindo. 
 
Isso também está estreitamente ligado a sua capacidade de 
interpretar textos. Por isso, estude o máximo que você puder a 
interpretação de texto.  
 
Uma excelente técnica para desenvolver a sua capacidade para 
realizar a interpretação de um texto, é você pegar um texto bem 
complicado e destacar as palavras chaves que dão sentido a ele.  
 
Depois que você fizer isso, procure fazer por você mesma (o) um 
texto muito resumido usando as palavras chaves separadas 
anteriormente, e a mesma ideia central do texto original.  
 
Esse tipo de exercício vai aumentar, e muito, a sua capacidade para 
interpretar os textos e também, é uma forma maravilhosa de você 
exercitar outra importantíssima habilidade que vai ser exigida de 
você em algumas provas de concursos públicos: a sua 
capacidade de fazer uma boa redação.   

 
# Dica 7 - Para ser Aprovado em um Concurso Público Você 
Precisa Usar as Técnicas Corretas 

 

 

 

Eu conheço meus limites. É por isso que eu os ultrapasso. - Arnold 
Schwarzenegger 

 
Sempre nos ensinaram que deveríamos ler bastante e estudar 
primeiro a teoria, e só então, deveríamos partir para a realização dos 
exercícios.  
 



Veja bem, não estamos falando aqui de fazer o contrário disso 
quando nos deparamos com uma matéria que você nunca viu antes 
na vida.  
 
Nesse caso, é óbvio que você deve ver a teoria, para poder ter 
algum conhecimento, e só depois ir para a resolução de qualquer 
tipo de exercício. 
 
Nós estamos falando aqui de Concursos Públicos, como já vimos 
antes, eles são um capitulo bem a parte. Nós estamos falando aqui 
de não perder tempo estudando coisas que você já sabe... 
 
Estamos falando de uma técnica que economiza as suas preciosa 
força, tempo e energia para você poder usar no que é realmente 
necessário. 
 
Para você usar na dura luta de remover da sua vida, todas as 
lacunas e deficiências de conhecimento que impedem você de ir 
adiante.  
 
Para você eliminar a falta de foco, a perda de tempo, e outras tantas 
coisas que atrapalham os seus estudos, e prejudicam muito a sua 
produtividade e as suas verdadeiras chances de você conquistar...  
 
A sua tão sonhada e merecida aprovação e nomeação no 
concurso público dos seus sonhos.   
 
 
Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin 

 
 

 



Nessa dica nós vamos falar de um jeito diferente de estudar para 
passar e ser aprovada (o) em um concurso público.  
 
Faça o seguinte: Localize provas anteriores da banca que vai fazer o 
concurso publico para o qual você fez a inscrição e, se for possível... 
 
Pegue provas antigas que foram aplicas para o mesmo cargo que 
você vai concorrer, e tente resolver essas questões.  
 
Depois que você terminar de resolver a prova, analise 
profundamente os resultados e veja aonde você não foi bem.  
 
Com essas informações em mãos você vai para o material teórico 
para aprender e eliminar da sua vida aquela deficiência ou lacuna no 
seu conhecimento. 
 
Faça isso muitas vezes. Quanto mais você colocar em prática essa 
técnica, mais perto você vai estar de conquistar a sua aprovação 
no concurso público que você sempre desejou passar. 
 

 

# Se Você Não Desistir Você Vai Ser Aprovada (o) No 
Concurso Público. 

 

  

 

A persistência é o caminho do êxito. - Charles Chaplin 

Diante dos muitos desafios da vida, das dificuldades ou de algum resultado 
ruim nunca se deixe intimidar ou desanimar. Tenha muita fé. Pense 
sempre positivo e de maneira vitoriosa 



Jamais desista dos seus sonhos. Você é capaz sim! Você vai conseguir 
sim! E aqueles que estão esperando a sua derrota, vão ter que engolir as 
suas vitórias e o seu sucesso. 

Portanto, a hora é agora! Esse é o melhor momento da sua vida. Faça 
opção hoje mesmo pela luta, pela conquista e pela realização de todos os 
seus melhores projetos e maiores sonhos. 

Persista sempre! Muitos já venceram e você também vai vencer. Não 
desista jamais.  

 

 

Tudo isso que eu você viu até este momento são informações muito 
valiosas que vão te ajudar, e muito, na sua grande jornada rumo à 
aprovação e nomeação do concurso público dos seus sonhos, mas se 
você deseja conhecer mais técnicas e procedimentos preciosos Veja Aqui   

Sendo assim, aqui eu me despeço e desejo de todo meu coração que, 
você tenha muita saúde, fé, paz de espirito, e muita perseverança para 
você sempre lutar, e vencer todos os desafios que aparecerem na sua 
linda vida. 

Se você gostou dessas dicas compartilhe com as suas amigas e com os 
seus amigos nas redes sociais.  

E, se você quiser ver muitas outras dicas e técnicas preciosas que vão te 
ajudar a ser aprovada (o) no concurso público dos seus sonhos  Saiba 
Mais Aqui  

Se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar de alguma forma, entre 
em contato comigo pelo e-mail edilson10000@gmail.com 

Um forte abraço, e muito sucesso para você. 

 

http://palavradedeusparahoje.com/ebookconcurso1
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Edilson Rodrigues Silva 

 

 
# Como Ser Aprovada ou Aprovado em Concursos Públicos 
– Dicas Relacionadas 

 

# Vai prestar algum Concurso Público nos próximos dias ou 
meses? Não deixe de ver esse artigo 
 
Amanhã mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro rei vai 
brilhar. Amanhã a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de 
imperar, há de imperar. Guilherme Arantes 
 
Você vai prestar algum concurso público nos próximos dias ou 
meses? Então, você não pode perder essa dica maravilhosa. 
 
Algumas pessoas perguntam: É possível passar em um concurso 
público sem frequentar um bom cursinho?  
 
Sim, é possível. Para que você consiga passar bem em um Concurso 
Publico você deve ter vontade de vencer (Sangue nos olhos), muita 
dedicação, disciplina, muito foco... 
 
Perseverança e... Sorte? Não! A sorte sempre é bem vinda sim, mas 
o que você vai precisar mesmo é ter ô conhecimento da  técnica 
correta de estudos e outras coisas mais.  
 
Hoje vamos nos concertar nessa importante informação: 
 
Você sabia que num edital de concurso publicado atualmente, vai  
existir aproximadamente 81% de concordância com o edital do último 
concurso aberto pela instituição? 
 
Outras informações muito reveladoras:  
 
Você sabia que 80% das questões de uma prova de Concurso 
Públicos são associadas a apenas 20% do que é pedido no edital? 
 
Muito interessante isso não é?  
 



Ok! Legal! O que isso significa?  
 
Quer dizer que, se você analisar a fundo as provas dos concursos 
anteriores de uma mesma banca, para uma mesma instituição e 
cargo... 
 
Você vai sair na frente dos outros candidatos porque você vai 
encontrar dicas valiosas para estudar o que realmente importa.  
 
Isso vai contribuir muito para que você tenha um excelente 
desempenho na prova que você vai fazer.  
 
 

Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin 

 

 
# Concurso Público: Você Ainda não Passou? Pode Ser Que 
Você Esteja Cometendo esse Erro.  

A vida é cheia de obstáculos, mais você nunca deve abaixar a 
cabeça, pois se você consegue vencer um você consegue vencer 
todos. Steeve. 
 
Deixe-me lhe dizer uma coisa: pode ser que, em matéria de 
concursos públicos, você esteja cometendo o erro de não fazer um 
bom resumo do conteúdo estudado.  
 
Um dos grandes erros que uma candidata (o) a um cargo especifico 
num concurso público comete, é o de não fazer resumos daquilo que 
ela já estudou. 
 
O resumo é uma ação muito positiva e uma ferramenta de 
produtividade que combate de maneira muito eficiente um dos 
grandes adversários de quem estuda para prestar uma prova de 
concurso público: o processo de  esquecimento. 
 
Você sabia que, dos 100% que você estuda hoje, daqui a sete dias 
você só vai se lembrar de aproximadamente 10% do conteúdo inicial?  
 
É por isso que o resumo é uma estratégia importantíssima para quem 
vai prestar um concurso público. E como fazer um resumo eficiente?  



 
Para você fazer um bom resumo das matérias que você acabou de 
estudar, você tem que destacar com a maior precisão possível, as 
palavras chaves e os pontos centrais de cada conteúdo. 
 
Fazer isso não é fácil, mas tudo é uma questão de pratica. O seu 
resumo deve ser um resumo de verdade.  
 
Se você colocar muitas coisas no seu resumo você vai perder o seu 
tempo e não vai conseguir destacar o que realmente é importante.  
 
Lembre-se: quem destaca muito, não destaca nada. 
 
Faça resumos usando fichas coloridas ou escreva em um papel em 
branco e depois passe uma caneta marca texto colorida por cima.  
 
Faça os seus resumos de maneira dinâmica, alegre e divertida. Isso 
vai elevar o seu processo cognitivo e vai ajudar o seu cérebro a 
desenvolver uma maior capacidade de aprendizado, memorização e 
fixação do  conteúdo estudado 
 
 

 
# Concurso Público: Estude as Provas da Empresa ou Banca 
Que vai Fazer o seu Concurso.  

Ninguém pode vencer por você, acredite: Só você pode derrubar os 
obstáculos que surgirem nos seus caminhos - Fellippe Street 
 
Um dos erros mais comuns que uma pessoa que vai se preparar para 
prestar um determinado concurso público comete... 
 
É o de não procurar conhecer o jeito que a banca ou empresa que vai 
aplicar a prova trabalha. 
 
Seja qual for à banca que vai realizar um concurso público, é mais 
que conhecido no meio dos concursos públicos, que cada uma delas 
tem as suas particularidades, tanto na abordagem das matérias 
quanto na forma de aplicar a prova. 
 
Por isso é muito importante você dar uma atenção especial para essa 
questão. Conhecer com a banca trabalha vai ajudar na sua 



preparação e vai evitar que você seja surpreendida (o) no dia da 
prova. 
   
Se você gostou dessas dicas compartilhe com as suas amigas e com os 
seus amigos nas redes sociais.  
 
E, se você quiser ver muitas outras dicas e técnicas preciosas que vão te 
ajudar a ser aprovada (o) no concurso público dos seus sonhos  Saiba 
Mais Aqui  
 
Se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar de alguma forma, entre 
em contato comigo pelo e-mail edilson10000@gmail.com 
 
Um forte abraço, e muito sucesso para você. 
 

Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin 

 

 

# Concurso público: Tudo Começa com o Edital de Abertura 
do Concurso  

É no edital do concurso que você ai encontrar a regra do jogo. Portanto, 
não tenha estude o edital até compreender muito bem o que vai ser 
exigido de você em todas as etapas do concurso. 

Do material a ser estudado até as regras e condições para ser aprovada 
(o), para a nomeação e para tomar posse do cargo disputado.  

Não escolha fazer um concurso somente por causa do dinheiro. O que 
adianta você ganhar muito dinheiro e depois não ter paz e nem prazer para 
desfrutar dele.  

 

# Leia com Atenção o Edital do Concurso Público para Você 
Fazer a Escolha Certa  

Escolha prestar concursos que ofereçam vagas nas áreas em que você 
tem algum interesse, afinidade ou experiência anterior. Avalie bem o edital 
de abertura do concurso.  

Ali você poderá ver quais são as atribuições do cargo oferecido e também 
as qualificações que são exigidas para o exercício da função.  

http://palavradedeusparahoje.com/ebookconcurso1
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Não concorra a uma vaga para a qual você não possui as qualificações 
necessárias. Não se esqueça: se você passar nesse concurso público, 
Você vai ter que comprovar a sua experiência.   

Portanto: nunca minta, e não perca o seu tempo e esforço com esse tipo 
de situação. 

 

# Não Entre para Disputar um Concurso Público com 
Mentiras 

Importante! Não se esqueça: Mesmo no serviço público, existem muitas 

empresas que possuem o vinculo empregatício baseado na CLT, assim 
como acontece nas empresas privadas.  

Isso quer dizer que, o funcionário novo, ainda que aprovado em um 
concurso público, também estará sujeito a comprovar a experiência 
exigida, a sua condição física, e também a passar por um período de 
experiência e, ao final desse processo, estar sujeito a diversas avaliações 
do seu desempenho no cargo ou atividade correspondente.  

Cuidado! Tenha atenção e seja verdadeira (o) sempre. Dependendo do 
desempenho do funcionário, o resultado do processo pode ser positivo ou 
até mesmo acabar na demissão daqueles que não tiverem um 
desempenho satisfatório. 

 
# O Edital do Concurso Público Também Mostra se vai Haver 
ou não, Algum Teste Prático ou Físico. 

Outra informação muito importante que deve ser vista no edital do 
concurso publico que você vai disputar, diz respeito a algumas etapas 
importantes que fazem parte do processo de classificação e aprovação do 
concurso. 
 
Fique atenta (o), para saber se o concurso para o qual você está se 
candidatando vai exigir futuramente, algum teste prático ou a realização de 
alguma avaliação prática ou física.  
 
Caso seja positivo, fique de olho e separe um tempo adequado para você 
realizar a sua preparação e o desenvolvimento da sua melhor condição e 
desempenho físico. 

 

 



# O Material de Estudo e o Tempo Certo para Cada Matéria 
do Concurso Público 

O material de estudo para um concurso público é a base de tudo. 
Depois de selecionar o material para o estudo fazer um planejamento e um 
cronograma de estudo levando em consideração o que você sabe e o que 
você não sabe sobre as matérias que serão exigidas na prova. 

Vamos supor que você já tenha um bom desempenho em Língua 
Portuguesa e precisa estudar uma matéria na qual você não tenha muita 
afinidade, por exemplo, informática.  

É importante que você estude mais sobre informática. Então, separe por 
dia 1 hora de estudo da Língua Portuguesa e duas horas ou mais para 
estudar matérias relacionadas com a informática.  

 

Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin 

 

# O Edital do Concurso Público Mostra o que Você Deve 
Estudar  

No edital do concurso também é importante verificar quais são as 
matérias que serão exigidas na prova classificatória.  

Preste muita atenção nas matérias relacionadas. Essa etapa é muito 
importante. Tenha muita atenção para selecionar o material correto, 
evitando assim que você venha perder o seu tempo e energia estudando 
alguma matéria que não vai ser cobrada nas provas.  

Depois de verificar as matérias anote-as num papel à parte para depois 
fazer a seleção do material de estudo adequado.  

 

# Existe Material de Estudo Gratuito para Passar em um 
Concurso Público? 

Existe sim. Hoje em dia existem muitos sites no Google e canais no  
Youtube que disponibilizam material gratuito e de qualidade para estudar 
para concursos públicos 

Para ter acesso a esses materiais basta você fazer uma pesquisa no 
Google ou no Youtube como: “sites ou canais com material gratuito para 
estudar para concursos públicos” 



Importante! Não adianta estudar questões de livros escolares. Tem que 
estudar questões e matérias que já caíram em concursos públicos 
anteriores.  

Pesquise na internet. Lá você vai encontrar muitos sites que oferecem 
provas e questões de concursos anteriores.  

Estude questões anteriores para você entender como funciona a dinâmica 
da banca que vai aplicar a prova, e também para você ver como são as 
provas dos concursos públicos de maneira geral.  

A metodologia para a elaboração das provas de concursos públicos é 
muito específica. Para alguém passar em um concurso público, 
principalmente na primeira vez... 

Essa pessoa necessita estudar muitas horas por dia, adquirir experiência 
nos diversos tipos de provas aplicadas anteriormente, velocidade na 
resolução de problemas e, um bom conhecimento sobre atualidades em 
geral. 

 

Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin 

 

# A Importância da Língua Portuguesa nos Concursos 
Públicos 

Para a Língua Portuguesa é muito importante estudar vários textos, fazer a 
interpretação deles e depois resolver as questões relacionadas a ele.  

Lembre-se: Em Concursos Públicos, a Língua portuguesa é a matéria mais 
importante e é também a que mais reprova.   

Procure estudar os textos das provas mais difíceis como as de Auditor da 
Receita Federal, Agente da Polícia Federal, Banco do Brasil, IBAMA, 
Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal entre outros. 

As matérias: Língua Portuguesa, Matemática, Informática e lógica devem 
ser estudadas sempre. Independentemente de ter ou não algum concurso 
aberto.  
 
Mantenha essas matérias em dia, pois quando aparecer um concurso legal 
você poderá dedicar muito mais tempo estudando aquelas matérias de 
conhecimentos específicos que são exigidas para cada cargo. 
 
 

 



 
# Como Estudar Para o um Concurso Público 

 
Durante a sua preparação, procure alternar o estudo das matérias que têm 
muito cálculo com as matérias que têm somente texto.  
 
Quando você estiver lendo uma matéria sublinhe ou marque com um 
marca texto os pontos chaves da matéria. Procure não marcar muita coisa. 
Destaque somente o que é importante. 
 
Depois de estudar determinada matéria faça pequenas fichas contendo o 
resumo daquela matéria. Isso vai ajudar bastante na hora de fazer a 
revisão da matéria estudada. 
 
Se houver condições financeiras faça um curso preparatório para 
concursos públicos. Esse tipo de curso vai deixar você muito mais 
preparado.  
 
 

 

# Como Administrar o Tempo de Estudo para Passar em um 

Concurso Público 
 
O tempo de estudo é muito importante. Para isso a candidata ou candidato 
tem que ter muita disciplina. Estude somente quando a sua mente estiver 
ativa e descansada.  
 
Não adianta estudar cansada (o), com fome ou com sono. Não force o seu 
organismo. Ao fazer isso, você vai ficar cada vez mais cansada (o) e não 
vai reter tudo aquilo que você estudou. 
 
O seu aprendizado vai ser muito melhor quando você aprender a estudar 
nas horas em que você tem o seu melhor desempenho. Procure localizar 
essas horas e utilize-as para estudar aquelas matérias nas quais você tem 
mais dificuldade ou inexperiência.  
 
Cuide da sua alimentação. Procure beber muita água e consumir alimentos 
que estimulem o bom funcionamento do cérebro e da memória. Para saber 
mais sobre esse assunto procure no Google por alimentos indicados para 
um bom funcionamento do cérebro e também da memória. 
 
Se tiver fome: coma! Se tiver sono, durma! Se estiver cansado, descanse. 



Se o cansaço for mais mental do que físico é importante fazer atividades 
relaxantes para aliviar a pressão e o estresse da preparação.  
 
Para isso eu recomendo uma boa caminhada. Aliás, eu recomendo que 
você separe um tempinho todos os dias para fazer uma caminhada ou 
atividade física de sua preferência.  
 
Pode ser pequena, média ou longa. O importante é eliminar o estresse e a 
grande ansiedade que sempre acompanham todas as pessoas que 
passam horas e horas estudando para passar em um concurso público. 
 
Fazer uma atividade física é fundamental para o seu equilíbrio físico e 
mental, mesmo que seja uma pequena caminhada pelo bairro. Veja as 
pessoas, as crianças, as plantas, os gatos, cachorros, as nuvens e toda 
natureza ao seu redor.  
 
Esse pequeno momento de relaxamento vai fazer com que o seu corpo e a 
sua mente fiquem mais calmos, o que melhora muito o seu aprendizado e 
fixação da matéria estudada. 
  
Fazer exercícios físicos, se alimentar e descansar são ótimas coisas para 
se fazer no entanto, existe uma coisa que é tão importante quanto, e que é 
de fundamental para a vida do ser humano: a vida espiritual.  
 
É muito importante ter uma vida espiritual. Procure separar um tempo para 
você ouvir, falar e estar em contato com o Criador.  
 
 
Compartilhe esse Artigo no Twitter, Facebook ou Linkedin 

 
 

# As Provas de Concursos Públicos 
 

A parte da prova eu acho a parte mais fácil de todo  processo. Depois que 
você já deu o seu melhor se preparando e estudando você não tem porque 
esquentar a cabeça com a prova.  
 
Um dia ou dois dias antes da data da prova procure relaxar. Não se 
desespere. Assista a um filme legal, passeie no parque, caminhe... 
Faça coisas que você gosta e que te dão prazer. Enfim, faça coisas 
relaxantes e procure não pensar na prova. 
 
É muito importante que você tenha a certeza que você conhece o lugar e o 
transporte necessário para chegar ao local da prova dentro do horário 
estabelecido. Saia de casa com bastante antecedência. Evite surpresas. 



 
Na hora de fazer a prova comece resolvendo as questões daquelas 
matérias que você tem mais conhecimento. Só depois vá resolver as 
matérias que você tem menor afinidade.  
 
Quando você estiver com uma questão de maior dificuldade não se prenda 
a ela, faça a próxima questão e depois, no final, volte para resolver as 
questões mais complicadas. 
 
Se por acaso ocorrer alguma catástrofe e você não passar em algum 
concurso, não desanime porque isso é muito normal. O importante é não 
desistir. Lembre-se sempre. Só vence quem não desiste.  
 
Quando a gente estuda bastante para um concurso público e depois vai 
conferir o gabarito e o resultado não é aquele que esperávamos, 
inevitavelmente vem aquela tristeza pós-concurso.  
 
Se isso ocorrer com você não desanime. Abra os livros e cadernos e siga 
em frente. Não desista! Você vai vencer! 
 
Se você gostou dessas dicas compartilhe com as suas amigas e com os 
seus amigos nas redes sociais.  
 
E, se você quiser ver muitas outras dicas e técnicas preciosas que vão te 
ajudar a ser aprovada (o) no concurso público dos seus sonhos  Saiba 
Mais Aqui  
 
Se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar de alguma forma, entre 
em contato comigo pelo e-mail edilson10000@gmail.com 
 
Um forte abraço, e muito sucesso para você. 
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