
Como Estudar Para Concurso – Guia Passo a Passo! 

 

Você pretende começar a estudar para concursos, mas não sabe por onde 
começar? Ou então já é um concurseiro de plantão, mas tem dúvidas se 

realmente está no caminho certo que lhe conduzirá a aprovação? 

Então, meu amigo e minha amiga concurseira você está no lugar certo! O 
Pontua Concursos preparou um GUIA DEFINITIVO, para que você se torne o 

MESTRE dos concursos! 

Lembra do mestre Zagallo? Serei nomeado, tem 13 letras! Então Leia 
atentamente e siga os 13 passos para o cargo público e a estabilidade 

financeira: 

• Passo 1: Vença o tempo; 
• Passo 2: Saiba para onde ir; 
• Passo 3: Leia o edital; 

• Passo 4: Organize as matérias e tenha um cronograma; 
• Passo 5: Escolha o material adequado; 

• Passo 6: Local de estudo; 
• Passo 8: Edital verticalizado; 
• Passo 9: Estude o inimigo (A BANCA); 

• Passo 10: Revise, Revise e Revise; 
• Passo 11: Vença a redação; 

• Passo 12: A prova; 

• Passo 13: Não pare! 

 

Então, vamos em frente! 

 

 

 

 

 



Passo 1: Vença o Tempo! 

 

Você já reparou nas corridas de atletismo ou automobilismo por 
exemplo? Quem vence é sempre o camarada que cruza em primeiro a 
linha de chegada! Parece algo simples, mas nos mostra a importância 
do tempo! 

Mas, espera um pouco! Então concursos públicos são uma grande 
corrida? Sim, mas ao mesmo tempo não! 

Eu sei, agora você ficou sem entender nada. Vou explicar melhor: 

Um dos segredos para aprovação é chegar primeiro, (não significa 
que você só será aprovado se seguir este passo, mas ele aumenta 
consideravelmente suas chances de aprovação).  

Comece a estudar o quanto antes, não espere o edital sair, então se o 
concurso que você deseja ainda não saiu, não pense duas vezes, já 
comece os seus estudos! 

Ah, não pense que basta começar a estudar antecipadamente e 
estará tudo resolvido. Você precisa estudar da forma correta! Não 
adianta ir para uma corrida e ficar correndo em círculos né!? 

Então, vamos para o próximo passo! 

 

 



Passo 2: Não Pare! 

Agora que você já começou vou te contar um segredo muito importante! 

Você já viu o filme Desafiando Gigantes? Se não viu, fique tranquilo, sem 

spoilers! Há uma cena no filme onde um dos personagens grita 
repetidamente: Não Pare, não desista, continue, continue! Esse é o 

segredo! 

Você não pode parar, muito menos desistir! Precisa ir até o final, cair e 

levantar se preciso for, mas nunca desista do seu objetivo: APROVAÇÃO! 

 

Passo 3: Leia o Edital 

Isso mesmo! Eu sei que assusta aquele edital gigante! Mas, fique tranquilo! 
É só acompanhar o Ponto dos Concursos, sempre que sai um edital 

publicamos as principais informações de forma simples para que você 

ganhe tempo. 

Muitos candidatos desprezam a leitura do edital e às vezes por um 

descuido deixam de estudar um tópico importante ou nos piores casos são 

até mesmo desclassificados! 

FIQUE ATENTO! 

Passo 4: Organize as matérias e tenha um cronograma 

 



Agora que você já leu o edital, sabe exatamente o que será cobrado pela 

banca examinadora. Chegamos no momento de organizar um cronograma 
de disciplinas e tempo de estudo, assim vamos garantir que nada ficará 

esquecido. Evitando aquela surpresa na hora da prova, quando nos 
deparamos com uma questão que parece de outro mundo! As bancas 
adoram cobrar uma ou outra questão que a maioria dos candidatos não 

estudou! É eu sei, a banca parece má! Mas, trata-se de uma técnica 
utilizada para eliminar boa parte dos candidatos e esse eu tenho certeza 

que não será você! 

Procure montar em um papel ou planilha os dias e horários que você tem 
disponível para estudar e divida entre os tempos livres as disciplinas que 

precisa gabaritar! 

 

Passo 5: Escolha o material adequado 

 

 

Encontrar o material adequado é algo muito importante! É no material que 

você encontra todas as informações que serão cobradas pela banca 

examinadora. Informações estas que te levarão até a aprovação! 



Aqui no ponto dos concursos, disponibilizamos alguns cursos e materiais 

preparados com muito carinho por nossos professores para te ajudar a 

chegar ao seu objetivo! 

Nesta etapa, reúna livros, cursos e videoaulas que tratam dos assuntos 

cobrados pela banca e meus amigos e amigas não desgrudem deles!  

Se for um livro ou pdf, leia e releia, pratique com exercícios e revise. Mas, se 
for uma videoaula assista até que todas as suas dúvidas sejam sanadas e 

você domine o tema em questão. 

 

 

Passo 6: Local de Estudo 

 

Para que nada retire sua atenção e você consiga absorver o máximo de 

informações no menor tempo possível, escolha um lugar tranquilo para 

estudar!  

Evite locais barulhentos e tudo que possa retirar sua atenção, como TV 

ligada, notificações do celular e outros itens que podem roubas a sua 

atenção. 



Procure se manter concentrado para garantir a melhor qualidade de seu 

aprendizado. Se ficar cansado, faça uma pausa de alguns minutos, relaxe e 

continue, mas sempre com foco a atenção. 

 

Passo 7: Edital Verticalizado 

 

Quando paramos para analisar os itens que serão cobrados na prova, as 

vezes até nos perdemos. Aquelas letrinhas miudinhas e com centenas de 

itens a estudar! Nossa, só de ler cansa! Como não esquecer nada!? 

Uma técnica muito utilizada é a do edital verticalizado! Como funciona? 

Você pega todos os itens que serão cobrados e organiza um abaixo do 

outro, exemplo: 

- Conjuntos Numéricos 

- Operações Algébricas 

- Geometria 

Desta forma, você consegue uma melhor organização e ainda pode ir 

colocando um check para cada assunto já estudado, evitando assim perda 
de tempo e até mesmo esquecer algum assunto em meio aquele 

emaranhado de itens. 



 

Passo 8 – Estude o inimigo! (A BANCA) 

 

Nunca vá para guerra sem conhecer o inimigo! Já imaginou ir para uma 
batalha sem saber quem você enfrentará? Certamente estará entrando em 

uma grande fria! 

A dica é: Procure informações sobre a banca organizadora do concurso. 
Veja provas anteriores e entenda como a banca costuma cobrar suas 

questões e o nível de rigor adotado. É interessante procurar por provas de 
concursos anteriores na mesma área aplicados pela banca e praticar muito 

resolvendo as questões! Cada banca possui um estilo e desta forma você 
irá para o campo de batalha (prova), sabendo exatamente o que enfrentará 

e como vencer! 

Passo 9: Revise, Revise e Revise 

Um passo muito importante é o da revisão. Muitos deixam este passo de 

lado e acabam derrotados. Mas, você não estará entre eles! 

Sempre revise o que já foi estudado, assim você diminuirá as chances de 
esquecer de algo, afinal, são muitos itens para estudar e acaba que quem 

não revisa quando chega no final, não lembra das coisas que estudou no 

início da preparação. 



Então esteja sempre revisando o que for estudando, pelo menos uma vez 

por semana e também na reta final para prova! Assim você mantém as 

informações frescas na cuca! 

Nosso cérebro armazena todas as informações que estudamos, mas 

quando ficamos muito tempo sem rever algo, ele acaba esquecendo onde 
guardou aquela informação e é aí que na hora da prova vem aquele famoso 

branco! Então a dica 9 é: Não ignore a revisão! 

 

Passo 10: Vença a Redação 

 

Ah, a redação! Essa é o terror de muita gente. Hoje item praticamente 

obrigatórios nos concursos, faz grande diferença para a sua aprovação! 

Não deixe de lado uma boa preparação também para esta parte da prova 
caso ela esteja em seu concurso! Prepare-se! Não adianta gabaritar a prova 

e zerar ou não atingir o mínimo estipulado pela banca a redação! É aí que 

mais uma galera é eliminada dos concursos públicos! 

Pratique sua redação! E lembre-se, sempre de acordo com as novas regras 

ortográficas! 

 



Passo 11: A Prova 

A prova! Chegou o momento tão esperado. Você se dedicou, estudou e 

estudou e agora chegou o momento de mostrar quem é que sabe e garantir 

a aprovação! 

A dica é manter a calma (sei que é praticamente impossível, mas é preciso). 

A calma fará toda a diferença nesta hora! 

No dia anterior, deixe tudo preparado, documento de identificação oficial 
com foto, cartão de confirmação, roteiro para chegar ao local de prova 
planejado e não menos importante: Caneta, não esqueça a caneta e 

verifique se a banca não exige uma cor específica! 

Com tudo preparado, procure se alimentar bem e dormir cedo na noite 
anterior. Assim você garante que estará com as baterias completamente 

carregadas para enfrentar a maratona de questões de sua prova. 

 

Passo 12: Não Desista! 

 

Caso não seja aprovado, não desista! Tente novamente, você já percorreu 

um grande caminho até aqui! Os maiores cases de sucesso vem justamente 
pessoas que tentaram novamente! Para ser campeão, você precisa ter 

resiliência! 



Verifique os pontos onde precisa melhorar e continue estudando, outros 

concursos serão abertos e quando isso acontecer você estará ainda mais 

preparado e cada vez mais perto de seu objetivo! 

 

Passo 13: Dica Bônus! 

Acompanhe sempre as novidades sobre o mundo dos concursos aqui no 

Pontua Concursos e não deixe a oportunidade passar! 

 

Qualquer dúvida é só deixar um comentário! 

 


