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Resolvendo Exercícios – Mude sua forma de pensar!
Cada pessoa tem um modelo mental para sua vida. Um modelo de sucesso, um modelo do
que é vitória. Esse modelo é um conjunto de crenças que cada um de nós alimenta desde pequenos.
Tais crenças determinam o nosso destino como vencedores.
O que tenho dito até agora para você, é que a melhor saída é modelar nosso pensamento. Se
adotarmos os modos de pensar e agir que diferenciam os vencedores das demais pessoas, crescem as
chances de também vencermos.

Questões “Certo ou Errado”
Realmente essa característica dificulta o famoso “chute”. As questões apresentam apenas essas
duas possibilidades. Não há como uma questão estar parcialmente certa ou parcialmente errada. Para
efeitos de resultado e preenchimento de gabarito, uma questão quase certa está completamente
errada. Uma questão parcialmente certa, está completamente errada. A dica interessante é: Se a
questão começou errada, não pense duas vezes, marque como errada no gabarito. Caso a questão
comece certa, aí sim, leia até o fim, pois ela ainda poderá ficar errada.

2- Correção
Na maior parte das vezes, o fator de correção da CESPE é o mais temido. É aquele famoso
“uma errada anula uma certa”. Preste atenção no que diz o edital. Em alguns casos também as
questões tem valores diferentes, e no caso das questões erradas, a perda poderá ser superior a 1 (um)
ponto.

3- Questões discursivas
A tendência das questões discursivas mudou um pouco. Temas atuais e relevantes, tópicos
presentes em ciências humanas e conteúdo específico são as abordagens mais recentes da banca.

4- Peso diferenciado
Muitos editais fazem diferença no rol de conteúdos e separam-nos da seguinte forma:
conhecimentos gerais, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos. Quando isso

ocorrer, é possível que as questões de conhecimento específico tenham um peso diferenciado,
exigindo assim maior atenção, pois a perda também poderá ser maior no caso da pontuação.

5 – Atenção ao mínimo necessário
A leitura do edital novamente se mostra necessária. Vários critérios para pontuação poderão ser
estabelecidos. Um deles é a exigência de um acerto mínimo necessário em porcentagem nos
conhecimentos gerais, complementares e específicos e as vezes também um mínimo necessário no
todo da prova. Por isso não basta ir muito bem no conhecimento específico e deixar a desejar no
conhecimento geral. O equilíbrio é sempre a melhor saída.

Conteúdo
Edital padrão: Normalmente as matérias de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico
Matemático, Informática, Atualidades, Direito Administrativo e Direito Constitucional fazem parte
do rol básico de conteúdos para a maioria dos concursos elaborado pela CESPE.
Sobre as famosas pegadinhas, a banca CESPE gosta de eliminar candidatos desatentos. Não
são raras as questões “quase” corretas, mas com uma palavra que a torna completamente errada.
Fique atento aos termos totais como: sempre, nunca, única, jamais, totalmente. São palavras que
merecem atenção do candidato além de um elevado grau de desconfiança.

Praticando tudo que vimos até aqui:
Modelo Certo e Errado – Redobre sua atenção.
A CESPE tem preferência por questões em que é preciso assinalar certo e errado. Por isso
tenha atenção redobrada na hora da prova. Obviamente cada questão tem 50% de chances de acerto.
É lógico que nesse caso, quem tem conhecimento sobre a matéria leva vantagem.

Já passou o tempo em que decorar resolvia
Essa não é uma estratégia muito segura. A prova privilegia em seu contexto a
interdisciplinaridade. Claro que memorizar algumas coisas é necessário, mas o que mais importa é o
entendimento sobre os temas. Algumas questões simulam casos concretos, como é o caso da matéria
de Direito que exige um conhecimento que vai além das leis e prioriza a interpretação dessas normas.

Não errar é mais importante que acertar

Muitos dão risada como ouvem que na CESPE, mais importante que acertar é não errar. Mas
isso é a mais pura verdade. Quando a modalidade Certo ou Errado é adotada, normalmente os erros
resultam em perdas. Perda da questão errada e de uma certa. Sim, em provas da CESPE é possível o
candidato terminar com pontuação negativa. Tenho certeza que ninguém gostaria disso.

Quer um exemplo?
Vamos lá. Imagine uma prova com 120 questões, onde cada questão vale 1 ponto.
Suponhamos ainda que o candidato acerte 100 questões e erre 20.
Nesse caso ele ficaria com 80 pontos líquidos (pontuação real, após descontar os erros e as
perdas).
Detalhando um pouco mais:
Total: 120 questões
120 – 20 (questões erradas) = 100
100 acertos = 100 pontos (sem descontar as certas que serão anuladas em igual número das
erradas)
20 erros = cada errada anula uma certa.
Então além de perder as 20 questões que errou, o candidato também perderá mais 20 pontos,
afinal cada errada anula uma certa.
120 - 40 (questões erradas que anularam certas) = 80 pontos líquidos.

Ainda existe a possibilidade de deixar em branco. Isso pode ajudar.
O modelo Certo e Errado permite três tipos de resposta: marcar como Certo, marcar como
Errado ou então deixar em branco. Quando não souber uma resposta, vale a pena deixar em branco o
gabarito. Você não ganhará nenhum ponto, mas por outro lado, não perderá nada também. Mas
cuidado... Deixar muitas questões em branco em concursos de com grande número de candidatos
também não ajuda muito.
Usando o mesmo exemplo do caso anterior, vamos mudar um pouco o cenário:
Total: 120 questões
110 Questões respondidas
10 deixadas em branco
Das
110 (respondidas) – 10 (questões erradas) = 100
100 acertos = 100 pontos (sem descontar as certas que serão anuladas em igual número das
erradas)
10 erros = cada errada anula uma certa.
100 (pontos) – 10 (questões erradas que anulam certas) = 90 pontos líquidos

Entendendo o assunto de um outro jeito

Caso você tenha dúvida numa determinada questão, até vale a pena arriscar marcar uma
alternativa. Mas cá entre nós, isso é válido para qualquer tipo de prova, e não significa nenhuma
estratégia revolucionária. Por outro lado, se você não souber a resposta, não fizer ideia do que o a
questão cobrou, nunca chegou nem perto de ler sobre aquilo que está sendo pedido. Bom, aí nesse
cenário a chance de “chutar errado” é grande, e a possibilidade de perder ponto, maior ainda.
Sinceramente não valerá a pena correr esse risco. Pois bem, é essa a questão que você deixará em
branco.

Treinamento em circunstâncias semelhantes
Por ser uma banca tradicional e responsável pela organização de muitos concursos, o volume
de questões de concursos anteriores é enorme.
Vale observar que questões de concursos de nível superior do Cespe têm o mesmo nível de
complexidade. Um candidato à vaga na Polícia Federal pode treinar resolução de questões de
disciplinas que também são cobradas em outros concursos de nível superior.
Disciplinas como Direito Constitucional, Direito Administrativo, Língua Portuguesa e
Informática são frequentes em editais de diferentes concursos. O rol dos assuntos cobrados nessas
disciplinas também segue uma certa constância.

Para resolver a prova:
Como já vimos, existem três possibilidades de marcação: Certo, Errado ou em branco.
Uma sugestão muito eficaz é que você lide com isso de outra maneira.
Classifique as questões como:
 Fáceis (F) (essas você já marca na hora, e consegue resolver tranquilamente),
 Médias (M) (essas exigirão um pouco mais de você, mas também não apresentam
nenhuma grande dificuldade)
 Difíceis (D) (questões que você identifica um elevado grau de dificuldade, e sobre as
quais precisará pensar um pouco mais. Não perca tempo com essas questões, passe
adiante e retorne nelas quando possível).

#1 – Os vencedores criam suas próprias vidas
Os vencedores criam as próprias vidas, e tem isso em mente. Criam suas histórias, e usam essas
histórias como impulso para novas conquistas. Sabem que não foi outra coisa, senão o próprio
esforço delas que conduziu até suas vitórias.
As pessoas de mentalidade fracassada preferem acreditar que nas suas vidas “as coisas
acontecem”. Preferem dar valor ao drama, e querem de alguma forma obter piedade do mundo.
Quem acha que a vida pode leva-lo para algum lugar, acaba sendo levado para lugar algum.

#2 – Vencedores nunca entram num jogo para competir. Entram para
vencer!
Os vencedores entram em qualquer disputa, jogo, brincadeira, planos, ou ações, para vencer.
Vitoriosos acreditam acima de tudo na própria vitória, sabem que são capazes, e dão tudo de si para
isso.
As pessoas com mentalidade de fracassados, entram nas disputas pelo simples prazer de
interagir e concorrer. Pela socialização ao participar.
Vencedores pensam diferente, pois se há competição, há um vencedor, e eu quero estar lá!

#3 – Os Vencedores assumem o compromisso de serem vitoriosos!
Os vencedores assumem para si o compromisso de vencer, e agem em nome da vitória.
Comprometer-se significa cortar todas as outras possibilidades e fazer o que estabeleceu como meta.
Sem desculpinhas esfarrapadas. Insistem, persistem, e agem como vitoriosos. Eles sonham em
vencer, e acima de tudo batalham para alcançar a vitória.
As pessoas com mentalidade de fracassados apenas dizem que gostariam de vencer, sonham
como seria a vida caso conquistassem algo. Eles apenas dizem que queriam chegar lá, mas jamais
agem para realizar o que dizem. Serão sempre fracassados.

#4 – Vencedor pensa grande
Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A impressão que temos é que pensar
grande parece ser mais trabalhoso. Justamente por isso, é que os Vencedores pensam grande. São
arrojados, e sabem que o frio na barriga diante de um plano, é a certeza de que o plano vale a pena.

As pessoas com mente de fracassados não querem sair da segurança da sua zona de conforto
nem para pensar. A preguiça toma conta da suas vidas, e preferem ficar paradas. Mas o universo é
movimento, e ele não pode ajudar quem não faz nada por si.

#5 – Os Vencedores focam as oportunidades
Os vencedores sabem que os obstáculos só surgem quando você desvia o olhar do seu objetivo,
então eles não focam em mais nada, a não ser nas oportunidades. Após focar nas oportunidades, eles
partem para cima delas, como um rolo compressor que nada pode deter.
As pessoas com mentalidade de fracassados focalizam obstáculos, pois tudo parece difícil
demais para ser ultrapassado ou superado.

#6 – Vencedores admiram vencedores!
Os vencedores admiram indivíduos que venceram na vida. Buscam em suas histórias a
inspiração para vencer também. Eles sabem seguir exemplos de sucesso para alcançar o sucesso
também
As pessoas com mentalidade de fracassados olham os vencedores com ressentimento, com
descrédito, com desdém. Preferem colocar defeitos naqueles que vencem e invejar o que alcançaram,
ao invés de tentar encontrar inspiração. Fracassados dificilmente deixarão de ser fracassados porque
não reconhecem a condição em que estão.

#7 – Diga-me com quem andas, e direi se és um Vencedor.
Os vencedores buscam a companhia (seja pessoal ou por meio de leituras) de pessoas
vencedoras. Inspiram-se em pessoas de sucesso. Amizades são construídas com base em conquistas e
referências positivas.
Costumamos adotar os hábitos, comportamentos e até mesmo vocabulários das pessoas com
quem passamos mais tempo. Basta olhar para o seu círculo de amizade ou de colegas, e perceberá
que eles possuem características mais ou menos semelhantes às suas. Dessa forma, não seria
interessante buscar também a companhia de pessoas positivas e bem-sucedidas?
As pessoas com mentalidade de fracassados, viciadas na tristeza, e ansiosas por piedade,
buscam a companhia de outros fracassados, para passarem longas horas reclamando de “como a vida
é injusta” com elas.

#8 – Vencedores contam suas vitórias!
Os vencedores gostam de contar sobre suas conquistas e vitórias, pois sabem o quanto histórias
de sucesso inspiram outras pessoas. Eles gostam de falar sobre as dificuldades que enfrentaram e
venceram. Suas histórias são motivo de orgulho.
As pessoas com mentalidade de fracassados não gostam desse tipo de atitude, e consideram
arrogantes todos aqueles que falam da própria vida, e de como venceram. Criam obstáculos para

rejeitar o recebimento da informação, e usam jargões populares como “se for para conseguir alguma
coisa e ficar contando para todo mundo, prefiro não conseguir”.

#9 – Vencer um problema é se tornar maior do que ele.
Os vencedores sabem que são maiores do que suas dificuldades. Eles sentem medo, mas acima
do medo está a vontade de vencer. Eles querem aquilo pelo que batalham acima de tudo. Eles estão
dispostos a tudo.
As pessoas com mentalidade de fracassados sempre serão menores que seus problemas.
Sempre acharão que o seu problema é o maior de todos os problemas e que ela sofre como ninguém
sofreu até hoje. Acham que o mundo vai parar para que elas se levantem, ou pior, o mundo mesmo
fará questão de as levantar.

#10 – Vencedores sabem vencer
Os vencedores experimentaram o caminho da vitória e sabem que todo grande prêmio só vem
depois de grande esforço. Estão dispostos a dar tudo de si para continuar vencendo.
Pessoas com mentalidade de fracassados acham que o esforço na vale a pena. Desdenham o
prêmio só pela preguiça de fazer algo diferente. Querem passar a vida fazendo as mesmas coisas,
esperando resultados diferentes.

#11 – Vencedores sabem colher o que plantaram
Os vencedores sabem que um dia a menos de batalha, é um dia a mais de guerra, então
preferem plantar vitória para colher vitória. Preferem treinar duro para que o preparo seja melhor.
As pessoas com mentalidade de fracassados preferem o estado de sossego. Preferem esperar
pela vida, e deixar que as cosias aconteçam como “tem que acontecer”. Preferem transferir para
outras pessoas ou coisas, o motivo do seu fracasso.

#12 – Vencedores olham a chegada
Os vencedores não se preocupam com o trajeto ou com os espinhos do caminho. Eles tem uma
visão de longo alcance, que antecipa para si a satisfação do prêmio. Por isso vivem hoje em suas
vidas, a realidade que buscam todos os dias.
As pessoas com mentalidade de fracassados reclamam o tempo todo do caminho percorrido.
Reclamam das dificuldades, e questionam se realmente vale a pena tudo isso.

#13 – Vencedores não poupam esforços
Os vencedores não poupam esforços para conquistar o que querem. Investem tempo, dinheiro,
dedicação, esforço, estudo, entusiasmo, e alegria naquilo que desejam.
Pessoas com a mentalidade de fracassados, tem medo de investir, não querem gastar seu
tempo, tem preguiça de ler, e são muito fracos para conseguir se motivar. Acham que a felicidade

está nas coisas, e não querem se dar ao trabalho de buscar o autoconhecimento, pois realmente tem
medo de se encontrar.

#14 – Os Vencedores evoluem
Os vencedores evoluem e aprendem com suas derrotas. Não desistem, e sempre batalham pela
próxima vitória. Quando algo acontece fora do planejado, rapidamente se colocam em pé novamente,
e estão prontos para continuar, aprendendo com as experiências que tiveram.
As pessoas com mentalidade de fracassados choram diante de uma derrota, reclamam mais do
que se esforçam para superar. Acreditam que não precisam aprender com os erros, e por serem fracas
desistem. Desistindo, jamais serão vitoriosas. O fracasso de alguém não está na derrota, mas na
desistência.

