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Estudando Para Concursos De Forma Descomplicada
Escolhendo uma área
Uma estratégia bastante importante é a elaboração do seu edital padrão. Para isso, devemos
escolher para qual concurso será direcionado o estudo. Vale lembrar que quanto mais cargos e concursos escolhidos, maior a quantidade de matéria a ser estudada.

Plano de estudos - Aulas
As aulas devem ser assistidas em horário determinado, simulando como se você estivesse dentro
do presencial, com hora para começar, intervalo e terminar. Essa rotina vai facilitar bastante o
estudo.
Recomenda-se que seja assistido um encontro por dia e que haja uma alternância nas matérias
estudadas, mas sempre de modo a estar assistindo no máximo 3 matérias por vez. Quando encerrar
uma, coloque outra no local.
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Plano de Estudos - Dirigido
A melhor forma de garantir que o estudo seja feito de forma bem distribuída (evitar que alguma
matéria acabe negligenciada) é o plano de estudos.
O primeiro passo é verificar qual são as matérias que compõem o seu estudo padrão (matérias
que caem em todas as provas que você vai encontrar nos concursos de sua área).
Feito isso, é hora de distribuir essas matérias na sua grade semanal. É interessante sempre ver no
mínimo 2 matérias por dia e nunca ficar mais de uma semana, em regra, sem ter contato com cada
uma delas. Até que as matérias estejam niveladas, é interessante colocar no primeiro horário sempre
uma matéria em que ainda exista um nível de dificuldade maior.
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

É sempre interessante alterar a distribuição das matérias. O tempo de estudo pode ser aumentado ou reduzido de acordo com a facilidade/dificuldade na matéria, mas sem jamais excluir nenhuma
delas do plano semanal.
Os alunos que possuem mais disponibilidade de tempo para estudar, podem distribuir de forma
a colocar mais de 2 matérias por dia, fechando o ciclo semanal mais cedo, ou aumentar a carga
horária em cada uma delas.
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Organização do estudo
Além das vídeos aulas, do material de apoio e das apostilas, é fundamental a leitura de lei seca,
súmulas e a resolução de exercícios anteriores. Semanalmente ou quinzenalmente é interessante
que o aluno faça simulados, com o relógio do lado, simulando efetivamente como se fosse o dia do
concurso.
A elaboração de resumos é uma parte também muito importante, pois além de serem um ótimo
método de estudo, eles serão úteis nos dias que antecedem as provas, quando o tempo é reduzido e é
necessário rever os principais pontos.
A rotina é também fundamental, estabeleça horários para o estudo, para o descanso, para exercícios físico e todo o seu dia. No começo é um pouco difícil, mas depois que essa organização do dia a
dia virou rotina, fica bem mais fácil estudar.
E por fim, o mais importante de tudo é a determinação. Mantenha-se focado e motivado, seja fiel
aos seus estudos, mantenha a sua rotina, sacrifique-se pelo seu sonho. Após os tombos, não perca
tempo se lamentando, sacuda a poeira e continue estudando.
Você já ingressou no mundo dos concursos, saiba que essa jornada só possui duas saídas: a desistência ou a aprovação! A escolha cabe só a você.
Essa jornada é difícil e sofrida, muitos acabam
ficando pelo caminho, mas aqueles que se mantém firmes no sonho sempre conseguem a aprovação
e em uma coisa todos esses aprovados concordam: VALE A PENA!
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