[Digite aqui]

ACESSE A VERSÃO COMPLETA DO

GUIA PRÁTICO PARA PASSAR EM CONCURSO
PÚBLICO EM 1 ANO

Eu já ajudei milhares de pessoas a passar em concurso público e estou tão seguro que qualquer pessoa que seguir meu
método passo-a-passo terá tudo que precisa para ser aprovado em qualquer concurso. É por isso que assumo todo o
risco, ou seja, se em até 30 dias você entender que meu curso não é para você, basta me enviar um e-mail e
imediatamente devolveremos 100% do valor investido, sem perguntar ou questionar nada... Simplesmente devolvemos
o dinheiro e ponto final. Seu risco, portanto, é ZERO!

Conheça nosso Curso completo e veja se ainda temos vagas. Clique aqui!

Este guia está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos
sobre o guia são reservados. Você não tem permissão para vender este
guia nem para copiar/reproduzir o conteúdo do guia em sites, blogs,
jornais ou quaisquer outros veículos de distribuição e mídia. Qualquer
tipo de violação dos direitos autorais estará sujeito a ações legais.

Bom, eu não sou nenhuma celebridade, não tenho nenhum dom ou
habilidade extraordinária, porém uma coisa eu sei fazer: passar em
concurso público!
Sou Oficial de Justiça Avaliador Federal e atualmente trabalho no
Tribunal Regional do Trabalho no Estado de Pernambuco. Apesar de ter
feito concursos dos 17 aos 22 anos de idade, considero-me um
concurseiro bastante experiente. Durante esse período, colecionei 10
aprovações em concursos federais.
Para conhecer um pouco mais da minha história e saber quais foram os
concursos que fui aprovado e nomeado basta acessar o site Fui
Aprovado e clicar em “Minha História”, ou se preferir clique na imagem
abaixo:
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O tripé da aprovação foi uma expressão que criei para demonstrar que
a sua preparação para concurso público deverá ser apoiada em 3
ATITUDES que são fundamentais para uma perfeita assimilação do
conteúdo estudado e, consequentemente, sua aprovação.
O tripé da aprovação: Os 3R’s
• RESUMOS
• REVISÕES
• RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
Essas 3 atitudes fazem parte do Tripé da Aprovação e foi uma das
técnicas que usei para colecionar aprovações na época que eu prestava
concursos e que, até agora, eu só havia ensinado para meus alunos
dentro do curso fechado: Guia Prático para Passar em Concurso Público
em 1 Ano.

Primeiro, é preciso entender que o objetivo maior dos resumos é facilitar a
revisão.
Se o material que você estiver estudando tiver 100 páginas, então um resumo
ideal teria entre 10 e 20 páginas, ou seja, entre 10 e 20%.
Se suas médias estão maiores do que essa, tente enxugar mais e anote o que
é mais importante, aquilo que você percebe que é cobrado mais nas provas
ou que você não domina. Mas não se prenda muito aos números, pois o foco
maior é fazer um resumo fácil de ser estudado.
Faça seu resumo à mão ou digitado, considerando que quando feito à mão,
muito mais áreas do seu cérebro estão sendo utilizadas, isso implica que,
dessa maneira, você aprende e memoriza muito mais rapidamente.
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Saber o que precisa aprender.
Poderá fazer isso após uma leitura minuciosa do Edital para conhecer
as matérias que serão cobradas. Caso o Edital do concurso que
pretende fazer ainda não tenha sido publicado, veja o Edital do
concurso anterior e se baseie nele.
Divida a matéria por tópicos e leia o material com muita atenção.
Antes de começar a escrever o seu resumo, faça uma leitura rápida do
tópico a ser estudado, essa leitura fará com que você tenha uma visão
geral do tópico.
Sublinhe apenas as palavras chave.
Depois da primeira leitura, você pode reler o material buscando apenas
as palavras-chave. Considerando que nem tudo é importante, por isso
você não precisa sublinhar a frase inteira.
Escolha uma ou duas palavras que resumam os conceitos, a
finalidade e a aplicação da matéria.
Use perguntas como guia, por exemplo:
"O que é isso? Pra que serve? Como é aplicado?"
"Como a Banca cobraria isso?” “O que pode me confundir?”
“Qual o assunto que gera mais polêmica?” ...
Faça o resumo com suas próprias palavras.
Após já ter informações suficientes para entender alguma coisa do
conteúdo, escreva seu resumo, usando as suas palavras, evite o erro
de querer copiar a sentença inteira do livro. Use as palavras-chave que
escolheu e faça seu resumo com as suas palavras, como se estivesse
explicando para alguém. Um resumo feito com as suas próprias
palavras faz com que você se mantenha focado apenas no essencial e
fica muito mais fácil você memorizar a matéria. Se não conseguir de
jeito nenhum usar suas palavras, faça uma compilação das informações
que você julgar mais importantes.
Releia o resumo.
Antes de concluir o seu resumo, releia, certificando-se de que todas as
informações que você precisa estão organizadas de maneira clara e
compreensível, mas se for preciso faça alterações.
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*** ATENÇÃO ***
Se no final de tudo você ficar com dúvida se o seu resumo está bom,
lembre-se de que o Resumo não é uma obra acabada. Ele pode e deve
sofrer alterações sempre que necessário. A melhor maneira de saber
se seu Resumo está eficiente é começar a fazer questões sobre o
assunto estudado. Pois as questões não servem apenas para indicar o
que você aprendeu, mas também serve como um excelente indicativo
para saber se o seu Resumo está realmente bom!
Nunca esqueça que um bom resumo é o início de tudo, assim será
possível entender, perfeitamente, a necessidade de você mesmo fazer
o próprio resumo.
Não estou aqui tirando a importância dos resumos feitos por grandes
autores, mas quando falo em resumo me refiro ao ato de produzir seu
próprio material. Desta forma você estará estimulando o seu cérebro
a pensar e, consequentemente, estará assimilando melhor aquilo que
você está escrevendo.
Mas, não basta fazer resumos, esses resumos devem ser
periodicamente revisados. Se você estuda uma matéria hoje e não a
vê mais, quando chegar no dia da prova, muito possivelmente você
estará esquecido dela. E, a menos que a questão seja muito simples e
que não exija um esforço de sua mente para algum detalhe específico,
você irá errar ao tentar respondê-la.
Por isso que o resumo tem que ser bom, para facilitar o aprendizado e
a revisão. Mas vamos falar das revisões daqui a pouco.

“Estudar é um hábito.
Hábito se cria.
Crie o hábito de estudar!”

Lembro-me quando fiz o concurso da Receita Federal para o cargo de
Assistente Técnico Administrativo, o assunto Direito Tributário era um
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dos que estariam presentes e eu nunca havia estudado esta matéria
antes. Sabe o que fiz? Comprei um bom livro e, ao ler, fui fazendo um
resumo no computador. Ficou tão bem feito e organizado que ao
terminar de fazer o resumo guardei o livro e fiquei estudando apenas
pelo resumo.
Consegui organizar o conteúdo de forma muito didática e enxuta. O
resultado é que, como eu tinha um material bem esquematizado, me
preocupei apenas em lê-lo constantemente e, consequentemente, fui
memorizando as partes importantes e assimilando todo o conteúdo.
Mas o nosso cérebro precisa de tempo para conseguir guardar todas
estas informações.
Então não adianta fazer um ótimo resumo, mas na véspera da prova.
Se o assunto for pequeno você terá sucesso, mas, como na maioria dos
concursos temos um conteúdo vasto para estudar, o importante é
sermos diligentes e começarmos com antecedência.
Agora que você já sabe que resumo é importante, vamos aprender que
existem vários tipos e formatos de resumos.

Os mapas mentais são um ótimo exemplo de resumo. Não são tão
fáceis de fazer, mas muito fáceis de estudar.
Para quem ainda não conhece, mapas mentais são, basicamente,
resumos em formato de diagramas com desenhos e informações
ligadas em tópicos.
Eu gostava de usar os mapas mentais para a revisão geral do assunto.
Pois com os mapas mentais era possível eu revisar uma enxurrada de
conteúdo em poucos minutos.
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Vou indicar aqui um ótimo site onde você encontrará vários mapas
mentais a venda:
www.mapasequestoes.com.br
Mas, se você pretende fazer seu próprio mapa mental segue aqui uma
ferramenta muito boa e gratuita:
www.goconqr.com
Totalmente online e você ainda conta com uma biblioteca de mapas
mentais feitos por outros usuários.

Mnemônicos são também ótimas ferramentas que te auxiliam na hora
de fazer um bom resumo.
O que seria isso?
Conceito do Wikipédia: Mnemônico é um auxiliar de memória. São,
tipicamente, verbais e utilizados para memorizar listas ou fórmulas, e
baseia-se em formas simples de memorizar maiores construções,
baseados no princípio de que a mente humana tem mais facilidade de
memorizar dados quando estes são associados a informação pessoal,
espacial ou de carácter relativamente importante, do que dados
organizados de forma não sugestiva ou sem significado aparente.
Vou te dar um exemplo clássico de Mnemônico:
PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (art. 37, caput,
CF) LIMPE.
O LIMPE é um dos mnemônicos mais famosos:
Legalidade
Impessoalidade
Moralidade
Publicidade
Eficiência
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Outro exemplo, não tão conhecido:
SALÁRIO MÍNIMO (art. 7º, IV, CF) VELHAS TPM
O salário-mínimo deve ser suficiente para comprar VELHAS na TPM.
Vestuário
Educação
Lazer
Higiene
Alimentação
Saúde
Transporte
Previdência social
Moradia
Existem vários mnemônicos disponíveis na internet. Você pode
encontrá-los ou simplesmente criar os seus. Eu gostava muito de criar,
mas isso não importa. O importante é você fixar o conteúdo para, na
hora da prova, não se esquecer.

Dentro do tema resumos, se encaixa a Tabela de Prazos.
Trata-se de uma tabela feita apenas com os prazos e informações
numéricas contidas em uma lei.
Todas as vezes que estudamos alguma lei, vemos que existem
informações importantes como prazos, quórum para votação, número
de membros de comissões...
Se apenas passarmos um marca texto nessas informações isso não será
suficiente para assimilarmos e memorizarmos tudo. CUIDADO para não
grifar o artigo todo, pois quem grifa tudo não destaca nada!
A princípio, parece que surte efeito, mas quando você começa a estudar
outras leis e ao se deparar com mais números e mais prazos, a
tendência de nosso cérebro é misturar os números e confundir tudo.
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A solução que encontrei para chegar no dia da prova com todos os
prazos na ponta da língua é bastante simples.
Fiz isso por anos e comprovei o resultado prático. Então não hesite em
seguir estes conselhos.
Pegue a lei que você está estudando e leia, leia e leia de novo. Quando
chegar nos prazos e informações numéricas você copia o artigo e vai
separando em um documento em algum editor de texto do computador
ou até mesmo manuscrito, mas dá mais trabalho.
Existem dois formatos para fazer essa tabela de prazos.
Da primeira forma, você faz duas colunas, a primeira com a informação
e a segunda com todos os prazos.
Exemplo 1 – Lei 8.112/90:

A segunda forma é estruturar os artigos em tópicos e colocar um abaixo
do outro destacando em negrito o prazo ou o número que deve ser
decorado.
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Exemplo 2 – Lei 8.112/90:
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período.
Art. 13.
§ 1o A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação
do ato de provimento.
Art. 15.
§ 1o É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo
público entrar em exercício, contados da data da posse.
Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em
razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou
posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10 e, no máximo,
30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada
do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo
o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão
das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a
duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os
limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias,
respectivamente.

Eu usava essa segunda forma, pois era mais fácil de fazer e eu ia me
acostumando a ler o próprio artigo onde continha o prazo ou a
informação numérica importante.
A primeira forma é mais comum de encontrar já pronta na internet.
Tenha apenas o cuidado de revisá-la para verificar se as informações
estão corretas.
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Essa tabela com os prazos da CLT baixei na internet:

Agora vão algumas dicas importantes quando você estiver fazendo sua
tabela de prazos.
Quando copiar um artigo que tenha o prazo apenas em um de
seus parágrafos, você copia apenas o número do artigo dá um
ENTER e copia o parágrafo (da mesma forma que eu fiz no artigo
13 e 15 no Exemplo 2 – Lei 8.112/90). Pois assim facilita a
localização do artigo quando você estiver estudando e economiza
espaço na sua tabela. Só copie o conteúdo do artigo se ele for
importante para você entender de que se trata o prazo que você
colocará.
Substitua a forma escrita dos números pela forma cardinal. Onde
tem “quarenta horas” substitua por “40 horas”. Acrescente um
negrito e use sublinhado nas informações que você julgar
importantes. Isso facilita na hora de memorizar.

LEMBRE•SE:
A tabela de prazos faz parte do resumo. Ela não é o resumo. Ela está
contida no resumo. Então não esqueça de resumir o restante do
conteúdo.
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Eu sempre preferi fazer todos os meus resumos no computador, pois
achava mais organizado e mais fácil de fazer. Mas nada te impede de
fazer seus resumos à mão. Faça da forma que mais lhe agrada e que
facilite ao máximo seu estudo.
Te passei a estratégia. Cabe a você escolher o formato e adaptá-lo as
suas necessidades.
Agora que você já sabe a importância de um bom resumo, vamos
aprender outra atitude do tripé da aprovação, que são as REVISÕES.

"As coisas podem chegar àqueles que esperam, mas serão
apenas as coisas deixadas para trás por aqueles que agem."
(Abraham Lincoln)

De nada adianta você fazer um ótimo resumo se você não o revisar
periodicamente.
Mas qual o tempo ideal para eu revisar meus resumos? Depende.
Mas depende de quê?
Do tamanho do conteúdo que você tem que estudar e do grau de
afinidade que você tem com aquela determinada matéria.
Se o resumo for de uma matéria que você domina e tem facilidade,
aconselho fazer revisões a cada 10 ou 15 dias.
Se for uma matéria que você está aprendendo e ainda está com
dificuldade, esse prazo cai para 5 dias ou até mesmo uma semana.

TRIPÉ DA APROVAÇÃO – Prof. KALEBE DIONÍSIO | Todos os direitos reservados ©2016

12

Conheça nosso Curso completo e veja se ainda temos vagas. Clique aqui!

Tem resumos que ficam compactos. Você consegue ler tudo em alguns
minutinhos.
Nesses casos, indico fazer a leitura todos os dias.
Se você tirar 1 hora do seu dia só para revisar as tabelas de prazos,
pode ter certeza, você não errará nenhuma questão que cobre prazos
na hora da prova.
Eu costumava ler minhas tabelas de prazos todos os dias.
O interessante é que, apesar de eu já sabê-los decorados, eu mantinha
minhas revisões diárias. Claro, tem resumos que não dá para você
revisar todos os dias. Mas você tem que ter a sensibilidade para analisar
o tempo ideal para cada revisão.

Mas o que significa revisar?
Uma simples leitura do que você escreveu é suficiente para ir
refrescando sua memória e para que aquele assunto não seja
esquecido.
Você verá que essas revisões vão te fazer rir das questões na hora da
prova.
Quando o examinador colocar aquela casca de banana trocando os
prazos ou invertendo conceitos, você irá perceber rapidamente.
Para ser aprovado em um concurso público você não precisa ser o
melhor estudante nem o mais inteligente. Basta você estar treinado
para fazer a prova.
Ler e reler são importantes estratégias para a memorização. "A
primeira é superficial, apenas ajuda a preparar a memória; já a
releitura dá início à fixação do conteúdo".
Vou dar um exemplo simples de como a revisão é importante no estudo
para concurso público. Acho que você já saiu de um concurso em que
você fez sem estudar muito e ficou com aquela sensação de que a
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prova tinha sido fácil e que se você tivesse se dedicado mais teria
conseguido.
Você responde à questão, mas não tem certeza absoluta da resposta,
apesar de você lembrar de ter lido aquilo.
Isso acontece quando fazemos apenas uma leitura superficial do
material, não fazemos resumos, tampouco exercícios. Ou se fazemos,
são em pequena quantidade e que no final nem faz tanta diferença.
Uma maneira muito boa de revisar é refazer as provas do concurso que
prestamos.
Dessa forma corrigimos os erros e consolidamos os acertos.
Eu quase ia me esquecendo de uma ótima forma de revisar diariamente
o que você está estudando, eu fazia muito isso... Você pega os resumos
e cola pela casa. Eu tinha uma parede no quarto que não se conseguia
nem ver a cor dela. Essa foto ilustra um pouco o que eu estou falando.

Mas será que isso funciona? Posso te responder com 100% de certeza:
FUNCIONA! Mas é preciso você passar por esses lugares e fazer uma
leitura rápida todos os dias. Você irá memorizar as informações sem
precisar de muito esforço.
Se você já faz isso, pode testificar que funciona, se ainda não faz,
comece a fazer, você não vai se arrepender. Quando você tiver
respondendo uma questão você vai lembrar até o lugar da parede que
estava a informação.
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Um bom resumo é pressuposto fundamental para você conseguir
revisar com frequência.
Pois estudar uma disciplina por um livro já é uma tarefa demorada,
imagine você revisá-la, periodicamente, utilizando o mesmo material?
É algo totalmente inviável, considerando a quantidade de conteúdo que
a maioria dos concursos exigem.

LEMBRE•SE:
Tempo não se tem, tempo se faz!

VOCÊ SABIA?
É possível estudar a qualquer momento do dia e em qualquer lugar. O
simples pensamento e a repetição na mente do conteúdo que você
decorou é uma ótima forma de revisar. Dessa forma, é possível você
estudar no carro, ônibus, caminhando, salas de espera de consultórios,
fila do banco, etc. Comece então a relembrar do assunto estudado
enquanto você faz outras atividades que não exigem tanto do seu
cérebro como: aguar as plantas, lavar a louça, varrer a casa, caminhar,
levar o lixo para fora, esperar um ônibus. A mente humana é poderosa,
você irá se surpreender como fixará mais os assuntos estudados.

ATENÇÃO: Como a qualidade desse estudo não é 100%, use esse
tempo apenas para revisões, ou seja: consolidar o assunto que já
estudou antes.
Pronto, você já sabe que não pode dispensar as revisões no seu
estudo para concursos. Agora veremos outro fundamento do tripé da
aprovação: RESOLUÇÃO DE QUESTÕES.

"Responsabilize-se por um padrão que ultrapasse as
expectativas dos outros. Não tente justificar seus erros.
Nunca sinta pena de si mesmo. Seja um mestre exigente com
você • e tolerante com os demais."
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Vamos partir agora para o último e mais importante pilar do tripé da
aprovação.
A Resolução de Questões!
Vários são os motivos que nos levam a resolver questões.
Quando resolvemos questões, estamos conhecendo como a banca
pensa. E isto é fundamental para o êxito dos nossos estudos.
Descobrir as estruturas lógicas das questões; quais os pontos
costumam ser cobrados; qual o conteúdo mais relevante e até mesmo
o nível de detalhamento que é exigido pela banca examinadora são
apenas alguns motivos que justificam a resolução de questões.
Você estuda muito, faz resumos e revisa tudo constantemente. Mas, se
não souber como aquele conteúdo será cobrado, você estará em grande
desvantagem.
Então faça o máximo de questões que você puder da banca
organizadora que irá realizar seu concurso. Pois quando você estiver
lendo o conteúdo, você saberá o que é e o que não é importante. A
prática te levará à perfeição!
A resolução de questões irá direcionar os seus estudos teóricos. Pois
nem tudo o que aparece nos livros, principalmente naqueles mais
acadêmicos, é realmente importante para provas de concursos.
À medida que resolvemos questões, conseguimos perceber com clareza
aspectos passíveis de cobrança em prova. Assim, a leitura da teoria
passa a ser mais eficiente.
Resolver questões é uma ótima forma de memorização. Então, quanto
mais questões você fizer, mais conseguirá memorizar o conteúdo.
Como saber se você está assimilando o assunto corretamente?
Como saber se realmente você está preparado para fazer a prova?
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Você não quer descobrir isso apenas no dia da prova, não é?
Então faça simulados para monitorar o seu desempenho. Se você está
detonando nos simulados, possivelmente quando chegar na hora da
prova o resultado não será diferente.
O que não pode acontecer é você ficar se iludindo e achando que na
prova vai ser diferente.
Se você faz 50 questões do assunto que você estudou e erra mais da
metade, não se engane, quando chegar na prova o resultado será
parecido.
Tente se dar bem primeiro estudando em casa e resolvendo os
exercícios na tranquilidade do seu lar, sem aquela adrenalina de estar
fazendo a prova da sua vida!
Apesar de saber que treino é treino e jogo é jogo, tente se dar bem no
treino, para só depois ir para o jogo, já bem preparado.
Outro motivo importante para resolver questões é que elas servem
como revisão do que estudamos. Você pode revisar lendo os resumos,
como também fazendo questões.
Indico você revisar das duas formas.
Mas qual a melhor ferramenta para resolver questões?
Além da internet que está cheia de provas, já com o gabarito para você
baixar gratuitamente, acho bom você usar algumas ferramentas que
já organizam e filtram as questões pela banca do concurso e pelo
assunto que você está estudando.
As duas principais ferramentas são:

SUPER•PROVAS e QUESTÕES DE CONCURSOS
A diferença básica entre as duas é que a primeira não permite
comentários de outros usuários e a segunda permite.
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Já usei as duas e são ótimas.
Acesse o site e escolha a que você achar melhor:
www.superprovas.com
www.questoesdeconcursos.com.br (Minha preferida

)

Existem outras ferramentas no mercado que têm a mesma proposta,
mas as duas maiores são essas, por isso vou me restringir a indicar
apenas elas.
Você sabe a maneira correta de resolver uma questão quando se está
estudando para concursos?
Não basta marcar a resposta correta. Você tem que saber corrigir as
demais alternativas.
Vou dar um exemplo:
Prova: FCC • 2014 • TRT • 1a REGIÃO (RJ) • Analista Judiciário • Tecnologia

Dentre os direitos e garantias individuais e coletivos
previstos na Constituição Federal, encontra-se

da Informação.

• a) a garantia do mandado de segurança para a proteção do direito de
ir e vir.
• b) a garantia de não admissão nos processos, das provas obtidas por
meios ilícitos, salvo nos casos de guerra e atentado contra a ordem
constitucional.
• c) o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
independente de quaisquer exigências legais quanto à qualificação
profissional.
• d) a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter
paramilitar.
• e) a garantia da concessão de extradição aos estrangeiros, em casos
de crimes políticos.
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A) Errada • O que garante o direito de ir, vir e permanecer é o HABEAS CORPUS.
B) Errada • Não se admite no processo o uso de provas obtidas por meios ilícitos, não havendo
a previsão daquela segunda parte.
C) Errada • Não é independente de qualquer exigência não. As profissões, em diversos casos,
são regulamentadas e para o exercício delas, há que se submeter a certos requisitos legais.
D) Certa. Constituição Federal art. 5, XVII
E) Errada • A extradição se dá apenas em caso de crime comum. Pode se dar tanto no caso
de estrangeiro, quanto no de brasileiro naturalizado, mas NUNCA no de brasileiro NATO!

No mercado dos concursos públicos já existem muitas obras de
questões resolvidas e comentadas. O que você fará quando estiver
estudando é apenas comentar, falar em voz alta, não precisa escrever.
Então marque a questão certa e corrija as erradas, na sua mente
mesmo.
Desta forma, você estará revisando a matéria e estará fixando melhor
o conteúdo das questões.
Se você faz 50 questões sobre um assunto e não se dá bem, a solução
não é fazer mais 50 questões, mas sim voltar para teoria e estudar
mais, principalmente os assuntos que você sabe menos.

DICA DE MESTRE:
A resolução de questões deve ser feita basicamente em 2 momentos
importantes.

PRIMEIRO: Assim que você terminar de estudar determinado assunto.
Nesse caso, muito provavelmente você acertará mais de 90% das
questões, pois você acabou de ler aquilo e o assunto está fresquinho
na sua cabeça.
SEGUNDO: Resolva as questões como forma de revisar o conteúdo.
Dessa vez, em um momento posterior à leitura do assunto. Em vez de
você ler os resumos, você revisa tudo fazendo exercícios sobre o
assunto. Essa fase é importante, pois além de te ajudar a fixar o
conteúdo, te alerta sobre suas dificuldades naquela disciplina.
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Tripé da Aprovação, os 3R’s
RESUMOS
REVISÕES
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

E AGORA?
Pronto! Agora que você conheceu o Famoso Tripé da Aprovação, não
perca mais tempo e comece a implementar tudo isso nos seus estudos!

“Ser aprovado é fácil, difícil é o sacrifício que a aprovação requer.”
Kalebe Dionísio
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ACESSE A VERSÃO COMPLETA DO

GUIA PRÁTICO PARA PASSAR EM CONCURSO
PÚBLICO EM 1 ANO

Eu já ajudei milhares de pessoas a passar em concurso público e estou tão seguro que qualquer pessoa que seguir meu
método passo-a-passo terá tudo que precisa para ser aprovado em qualquer concurso. É por isso que assumo todo o
risco, ou seja, se em até 30 dias você entender que meu curso não é para você, basta me enviar um e-mail e
imediatamente devolveremos 100% do valor investido, sem perguntar ou questionar nada... Simplesmente devolvemos
o dinheiro e ponto final. Seu risco, portanto, é ZERO!

