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Introdução: 

Aqui nesse pequeno e-book nós vamos relacionar cinco super dicas 
que vão deixar você bem mais perto de realizar o seu sonho de 
passar num concurso público. 

A vida de alguém que presta concursos públicos não é nada fácil. 
Infelizmente, no começo, nem tudo é sucesso. No inicio vai ser bem 
difícil estudar e se adaptar ao esquema das provas. Isso acontece 
porque existem muitas pessoas que estão bastante enferrujadas. 
Pessoas que passaram anos e anos em outras atividades e por isso 
acabaram se afastando das matérias que comumente caem na 
maioria dos concursos públicos. E existem ainda aquelas pessoas 
que, por serem muito jovens e inexperientes, ainda não conhecem 
esse mundo dos concursos públicos. 

Portanto, seja lá qual for a sua situação nós já vamos adiantar: se 
você vai começar a prestar concursos públicos agora você vai 
estranhar bastante às provas. São provas que exigem muito dos 
candidatos e, algumas delas, são cheias de pegadinhas. Por isso, 
atenção e preparo, são de fundamental importância para quem quer 
ter sucesso com as provas. É muito comum, logo nos primeiros 
concursos, a pessoa ser reprovada e, em alguns casos, até zerar 
em alguma matéria específica. Tudo isso é normal. Isso faz parte do 
processo. Independente do seu começo, sem bom, médio ou ruim, 
o mais importante é não desistir. Se você não desistir você vai
vencer e vai conseguir um seu emprego na área pública e a tão 
sonhada estabilidade.  

http://bit.ly/1K4L5KS


 

 

Portanto: Persista sempre! Muitos já venceram e você também 
vai vencer. Não desista jamais. Veja abaixo as nossas super dicas 
que, certamente, vão te ajudar a chegar lá. Boa sorte e bons 
estudos. 

 

 

1 - O EDITAL 

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. 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. Não 
concorra a uma vaga na qual você não possua as qualificações 
necessárias. Não se esqueça: se você passar em um concurso 
público, futuramente, você deverá comprovar a sua experiência e 
competência. Portanto: nunca minta. 

Não se esqueça: Mesmo no serviço público, muitas empresas têm 
um vinculo empregatício baseado na CLT, assim como acontece 
em empresas privadas. Sendo assim, o funcionário novo também 
estará sujeito ao período de experiência e, em alguns casos, 
também sujeito a avaliações. 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. 
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No edital também é importante verificar quais são as matérias que 
são exigidas para as provas. Preste muita atenção nas matérias 
relacionadas. Essa etapa é muito importante para evitar que você 
venha estudar alguma matéria desnecessariamente. Depois de 
verificar as matérias anote-as num papel à parte para depois fazer a 
seleção do material de estudo adequado.  

 

2 - MATERIAL PARA ESTUDO 

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.  

Faça para cada matéria pequenas fichas com questões de múltiplas 
escolhas para você responder. Dê preferência use questões que já 
caíram em concursos anteriores. Coloque as respostas no verso. 
Tente responder a questão sem ver a resposta. Depois de 
responder verifique se você acertou e passe a ficha para a parte de 
trás. Quanto mais fichas ou mais questões você fizer melhor será o 
seu desempenho nas provas dos concursos públicos. Essas fichas 
são muito úteis não só para o estudo de um concurso público 
específico como também para a sua preparação continuada e 
permanente. 
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Para estudar adequadamente para um concurso público é 
importante estudar matérias de concursos anteriores. Localize 
provas anteriores que já caíram em concursos semelhantes ao 
concurso que você vai prestar. E também procure conhecer o tipo 
de prova que a empresa responsável pela elaboração do concurso 
costuma aplicar  

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.  

Essa dica é aplicável, principalmente, para as matérias mais 
básicas como Língua Portuguesa, Matemática e Informática. Estude 
questões anteriores para você entender como funciona a dinâmica 
dos concursos públicos. A metodologia para a elaboração das 
provas de concursos é muito específica. Para alguém passar em 
concurso público essa pessoa necessita estudar muitas horas por 
dia, ter experiência nos diversos tipos de provas, velocidade na 
resolução de problemas e, um bom conhecimento sobre atualidades 
em geral. 

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 que mais reprova. Procure estudar os textos 
das provas mais difíceis como 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 e Informática 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. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
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. Depois de estudar 
determinada matéria faça pequenas fichas contendo o resumo 
daquela matéria. Isso vai ajudar bastante na hora que você tiver 
que fazer uma rápida revisão. 
 
Se houver condições financeiras faça um curso preparatório para 
concursos públicos. Esse tipo de curso vai deixar você muito mais 
preparado. Se for possível marque o curso para ser feito aos 
sábados ou pela internet. 
 

 

 

 

 
3 - O TEMPO DE ESTUDO 
 
O tempo de estudo é muito importante. Para isso o candidato tem 
que ter muita disciplina. Estude somente quando a sua mente 
estiver ativa e descansada. Não adianta estudar cansado, com 
fome ou com sono. Não force o seu organismo. Você vai ficar cada 
vez mais cansado/a e não vai reter tudo aquilo que você estudou. 
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A sua mente vai ter um desempenho 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 fazem parte da vida de 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, 
mesmo que seja uma pequena caminhada pelo bairro. Veja as 
plantas, os gatos e cachorros. Esse relaxamento vai fazer com que 
o seu corpo e a sua mente fiquem mais calmos, e isso será 
bastante favorável para o seu aprendizado. 
  
Fazer exercícios físicos, se alimentar e descansar são ótimas 
coisas para se fazer. No entanto existe uma coisa que é mais 
excelente e dá um resultado muito fantástico: é falar com Deus. É 
muito importante ter uma vida espiritual. Procure separar um tempo 
para você ouvir uma boa pregação da Palavra de Deus, ou seja, 
estar em contato com o Criador. Uma maneira muito maravilhosa de 
estar em contato com o Senhor Deus é ouvindo a 
Palavra Dele. Se você ainda não experimentou. Eu recomendo! 
É maravilhoso.   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
 
4 - PROVAS 
 
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 relaxe! Não se desespere. Assista 
um filme legal, passeie no parque, caminhe... Faça coisas que você 
gosta e, que te dão prazer. Enfim, relaxe e procure não pensar na 
prova. 
 
Procure certificar-se de 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 a fazer as questões daquelas 
matérias que você vai melhor. Depois vá fazendo as matérias de 
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 mais que normal. O 
importante é não parar. Quando a gente estuda bastante para um 
concurso e depois vai conferir o gabarito e o resultado não é dos 
melhores, 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! 
 
 
 

 

http://bit.ly/1AJxiTh


 

 

 

 
5 - ONDE ENCONTRA MATERIAL DE GRAÇA PARA ESTUDAR 
PARA OS CONCURSOS PÚBLICOS: 
 
 
Hoje em dia já existem muitos lugares na internet onde você pode 
encontrar muitos materiais: livros, apostilas e aulas em vídeo, 
totalmente gratuitas. 
 
Para material que vai ser impresso faça uma busca no Google. 
Você vai se surpreender com a quantidade de material gratuito que 
está a disposição de todas as pessoas que querem aprender. 
 
Outra ferramenta maravilhosa é o Youtube. Se você está 
precisando estudar direito lá você vai encontrar muitas aulas e 
cursos gratuitos sobre as mais variadas áreas do direito. Ainda no 
Youtube é possível encontrar aulas de Língua portuguesa, 
matemática, geografia, história, inglês e etc. é só pesquisar que 
você vai encontrar. 
 
Abaixo estamos relacionando alguns dos melhores sites da internet 
onde é possível acompanhar todas as informações a respeito dos 
concursos públicos abertos ou em andamentos: 
 
www.pciconcursos.com.br/ 
www.folhadirigida.com.br/ 
www.concursosolucao.com.br/ 
www.centraldeconcursos.com.br/ 
www.acheiconcursos.xpg.com.br/  
 
Boa Sorte e muito Sucesso Para Você! 

http://bit.ly/1sWKsi8
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