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Como começar do zero absoluto,
entender as principais técnicas
escolher os melhores materiais
e começar a jornada com o pé direito
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INTRODUÇÃO

Se toda jornada começa com um pequeno 
passo, mais do que a opção, nós temos o 
dever não só de dar esse primeiro passo, 
mas de garantir que será um excelente 
primeiro passo, e que estejamos sempre 
olhando para frente confiantes no futuro 
que nos aguarda. Este é um excelente 
primeiro passo
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Ah, os concursos públicos.

Concursos públicos são essa 
grande caixinha de surpresas, 
a porta que nos leva a uma vida 
melhor, mais estável, mais segura, 
com mais dinheiro e possivelmente 
mais prestígio do que temos hoje.

A vida não é só dinheiro e 
segurança, mas a uma certa 
altura, pode ser que você tenha 
encontrado a necessidade de ter 
mais dessas coisas, por qualquer 
razão.

Pode ser que você tenha se 
encontrado em um emprego 
sem perspectiva. Pode ser que 
você estivesse flertando com os 
concursos e de repente perdeu o 
emprego que tinha sem qualquer 
razão. Pode ser que você já esteja 
no serviço público como servidor(a) 
ou empregado(a) público(a) e sinta 
que, urgentemente, precisa de 
mais (o que quer que esse mais 
signifique para você).

Pode ser que você esteja na 
faculdade, pensando em prestar 
concursos. Pode ser que sua carreira 
dos sonhos seja apenas pública 
(como policial ou magistratura ou 
defensoria). Ou pode ser que você 
simplesmente sinta que esse é o 
caminho a ser seguido.

Mas, claro, as coisas não são tão 
fáceis assim.

Os concursos públicos evoluíram 
tremendamente nos últimos anos.

Costumo dizer que houve uma 
revolução em provas e concursos, 
e tudo realmente tomou outras 
proporções.

• Os concursos estão cada 
vez mais concorridos, o que 
significa uma maior quantidade 
de candidatos qualificados 
disputando aquelas mesmas vagas 
com você;

• Houve uma explosão de 
oferta de cursos e de materiais 
voltados para concursos, o que 
reduziu a vantagem competitiva 
de quem tinha acesso a bons (e 
caros) materiais especializados;

• Houve uma valorização do 
serviço público, o que permitiu 
que mais pessoas saíssem da 
iniciativa privada para viver uma 
vida confortável como servidores 
e empregados públicos;

• Houve também uma 
proliferação de bancas de 
concursos e de métodos de 
cobranças em provas, o que deixa 
toda a preparação mais confusa;

• Mais e mais pessoas têm 
falado sobre concursos, o que 
aumentou muito a probabilidade 
de você ouvir alguma bobagem 
bem-intencionada e acreditar nela, 
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dificultando sua aprovação.

Este livro for escrito para ajudar 
você a lidar com essas incertezas, 
a buscar o melhor caminho e se 
tornar um candidato melhor, mais 
capacitado, mais competitivo, 
mais completo.
Se você não me conhece, já 

tenho um prazer enorme em 
falar com você. Meu nome é 
Fernando Mesquita, sou escritor, 
palestrante, servidor público 
e pai de 4 cachorros e de uma 
menina linda, Olívia, e escrevo 
no Blog do Fernando Mesquita, 
um dos maiores portais do País 
sobre técnicas de preparação 
para concursos públicos do Brasil. 
Também sou autor do canal 
Fernando Mesquita no Youtube, 
o maior do gênero tratando sobre 

técnicas de preparação para 
concursos, com quase 200 mil 
assinantes.

E exatamente por conta de 
centenas de milhares de alunos, 
leitores e seguidores Brasil e 
mundo afora que sei que o início 
da preparação pode ser um dos 

pontos mais complicados de se 
superar. Há tantos caminhos, 
tantas possibilidades pela frente, 
que fica difícil saber como avaliar 
todas essas informações, como 
saber o que é realidade e o que é 
fantasia.

E, convenhamos, ninguém quer 
perder tempo.

Nós temos uma quantidade 
limitada de tempo nesse mundo. 
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A explosão de informações na 
internet tem esse efeito colateral 
de passar para nós mesmos a 
responsabilidade por avaliar as 
fontes que consumimos e as 
instruções que seguimos.

Meu objetivo aqui é que você 
chegue a final desta página 
como iniciante no mundo dos 
concursos, mas saia na última 
frase do livro com a plena 
convicção de que a maior parte 
das informações que estão por 
aí são apenas ruído. Ruído que 
pode ser ignorado sem prejuízos, 
agora que você sabe o que fazer.
Os 10 passos que trago aqui para 
você são uma forma didática 
de cobrir o que de fato é mais 
importante em nossa preparação. 
Gosto de pensar que concursos 
parecem mais um show de frevo 
do que uma caminhada, pelos 
múltiplos movimentos que 
fazemos tentando encontrar nosso 
caminho.

O livro que você tem em mãos, 
distribuído gratuitamente, é o 
resultado de milhares de horas de 
leituras, de estudos e de trabalho 
com mentoria de candidatos a 
concursos e como professor de 
cursos online e presenciais, bem 
como de centenas de livros lidos, 
anos de vitórias e de derrotas e, 
claro, algumas dezenas de horas 
na produção deste livro em si. 
Espero que você possa aproveitá-
lo.

É possível ter uma caminhada 
mais tranquila. É possível saber 
por onde ir, o que ouvir, no que 
acreditar e o que fazer.

Para isso, só precisamos de um 
mapa. Como este que você tem 
nas mãos agora.

Então, abra seu coração, pegue 
papel e caneta para as anotações 
importantes e vamos em frente, 
que temos muito a aprender.
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PASSO 1: É ISSO QUE 
VOCÊ REALMENTE QUER?
Se é impossível ter certeza do resultado 
da jornada, que pelo menos tenhamos a 
certeza de que estamos dispostos a per-
correr o caminho que escolhemos, por-
que estaremos nele durante um tempo 
imprevisível e provavelmente tortuoso 
de nossa existência



10 passos para o iniciante em concursos públicos

-  8  -

Eu me sinto aflito quando as 
pessoas ficam confirmando 
comigo se eu realmente quero 
fazer o que digo que quero fazer. 
Talvez aconteça o mesmo com 
você.

Até muito pouco tempo atrás, eu 
nunca tinha andado de montanha 
russa (minha infância foi bem 
limitada, eu sei). Durante uma 
viagem à Disney, fui convidado 
por um amigo a fazer uma primeira 
viagem. Quando concordei, 
metade das pessoas que estavam 
conosco ficavam perguntando 
“mas você tem certeza?”.

Bom, eu sei que elas estavam 
preocupadas com meu bem-
estar, mas também sei o quanto é 
frustrante ficar sendo questionado 
pelas coisas que já decidimos 
fazer.

Então, não quero que você fique 
chateado(a) comigo por eu te 
perguntar isso, e prometo que 
vamos falar disso apenas nessa 
parte do livro.

Te pergunto, então: “Você tem 
certeza que quer prestar concursos 
públicos?”

E pergunto isso sabendo o quanto 
é difícil responder essa pergunta, 
principalmente se você não tiver 
nenhuma vivência no serviço 
público ou nenhum parente ou 

amigo que possa te dar uma visão 
do que é essa nova vida em que 
você está prestes a adentrar.

O serviço público tem duas fases 
principais muito bem divididas, 
que nós vamos trabalhar agora: o 
pré-concurso e o pós-concurso.

No início do pré-concurso, tudo 
é lindo e maravilhoso. Aqui, todas 
as mazelas são perdoadas, os erros 
são pequenos e esporádicos, e o 
que as pessoas dizem de negativo 
serve apenas para reforçar o 
espírito de “nós contra o mundo”. 
Nada pode dar errado porque, 
afinal, você está plenamente 
consciente do que vem pela frente 
- ou pelo menos acha que está.

Se você pesquisa um cargo que 
te parece interessante e decide 
seguir por esse caminho, nada 
te faz mudar sua percepção em 
relação a ele. Você tem absoluta 
certeza de que a vida será linda 
e de que o órgão vai te receber 
de braços abertos, suprir todas 
as suas necessidades e vai ser a 
resposta para todos os problemas 
que você tem em sua vida hoje. 
Você quase consegue tocar essa 
certeza, de tão forte que ela é em 
sua vida.

E por mais que as coisas ainda 
pareçam um pouco nebulosas, 
você se excita com o desafio que 
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vem pela frente. É um mundo 
novo que parece bom, animado. 
Materiais, estudos - o quão difícil 
isso tudo pode ser?

Mas… conforme o tempo vai 
passando, você vê que as coisas 
não são tão lindas assim.
Você nem chegou em seu cargo, 
mas o estudo parece ser um pouco 
mais difícil do que você imaginava. 
Você não esperava ter de abdicar 
de tantas coisas como já abdicou, 
e o tempo nunca parece ser 
suficiente. Metas são difíceis de 
cumprir, principalmente quando 
você diz que vai estudar 10 horas 
por dia.

O tempo passa e você começa a 
colecionar algumas reprovações. 
Percebe que seu sonho de estar 
trabalhando em seu novo emprego 
nos próximos 3 meses foi por água 
abaixo (afinal, do dia em que você 
decide prestar provas até a posse, 
em geral, não se leva menos 
do que 6 meses, por conta de 
todos os trâmites administrativos 
necessários).

As coisas já não parecem tão 
claras. Você se vê voltando em 
disciplinas que já tinha estudado, 
pensando por que não está 
gabaritando todas as questões 
daquele conteúdo. E por mais que 
você se dê bem em muitos dos 

tópicos, sempre tem aqueles que 
te tiram do páreo - mas você não 
sabe exatamente quais são.

Você começa a superar aqueles 
problemas que identificou. Pode 
ser que você encontre algum bom 
recurso e veja que o caminho certo 
é possível.

Até que, finalmente, você passa 
(sim, esse dia certamente vai 
chegar). Algumas (longas) semanas 
depois, finalmente vê seu nome 
do Diário Oficial ou congênere e 
vai orgulhosamente assinar sua 
posse, esperando o que merece - 
uma festa, uma grande cerimônia 
e o reconhecimento da sociedade 
pelo seu grande feito.

 

E aí você se depara com o pós-
concurso.
O pós concurso é a fase em que 
todos chegamos, mas aquela que 
nem todos sabemos como vai ser. 
Já na primeira experiência do pós-
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concurso, você tem um choque. 

Enquanto o que você achava que 
ia encontrar era uma calorosa 
recepção, sorrisos, fotos, o 
que normalmente encontra é 
um servidor “das antigas”, mal 
humorado e mal pago que conta 
algumas histórias sobre como 
o serviço público é injusto e 
calamitoso, fala sobre as pessoas 
com as quais você deve ter cuidado 
e te dá um mapa incompleto do 
que é a vida no órgão. 

 

Isso se estiver de bom humor.

Você assume sua função. 
Normalmente, vai encontrar bem 
menos (ou bem mais) trabalho do 
que esperava (é impressionante 
como nunca é a medida certa de 
nossos sonhos). 

Alguns colegas motivados, outros 
dominados, alguns derrotados. 
Com o tempo, você passa 
a encontrar cada grupo nos 

corredores (e, curiosamente, você 
tem uma propensão, embora 
não imediatamente reconhecida, 
de se associar ao seu “grupo 
preferencial”).

E a vida começa a passar e você 
começa a ver que as coisas eram 
bem diferentes daquilo que você 
esperava - qualquer que seja a sua 
expectativa hoje.

E é nesse momento que nós 
percebemos quem vai se adaptar 
ou não a trabalhar para o Estado.

Qual a característica mais 
relevante que vi naquelas pessoas 
que se adaptaram bem ao serviço 
público? 

A capacidade de aceitar as 
mudanças, aceitar que seu grau 
de ação é limitado (embora 
exista) e aceitar que nem sempre 
o seu trabalho vai ser aquilo 
que você gostaria de fazer, 
mas que quanto melhor você 
o desempenhar, melhores suas 
chances de eventualmente fazer 
o que quer.
Isso quer dizer que o serviço 
público é naturalmente enfadonho, 
corrupto, cansativo como algumas 
pessoas querem desenhar?

Pelo contrário. O serviço público 
pode ser desafiador, apaixonante, 
cheio de emoções - desde que 
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você esteja disposto a aceitá-lo 
por seus defeitos e abraçá-lo por 
suas qualidades. Não é assim com 
tudo que amamos?

O estudo para concursos nos 
prepara para o servidor ou 
empregado público que vamos 
ser.
Os concursos nos ensinam 
resiliência, paciência, dedicação, 
aceitação, novas estratégias e 
novos comportamentos para 
aquilo que queremos.

E quanto mais essas capacidades 
forem sendo desenvolvidas, 
melhores serão suas chances de 
se adaptar os seu novo sistema. 

Então, minha sugestão é que 
você entenda de antemão 
que nem sempre o serviço 
público será dinâmico e cheio 
de novidades, e em alguns 
momentos é possível que você 
precise encontrar algo para fazer, 
porque ele não vai te fornecer; 
Você vai encontrar picos 
de atividades - provocados 
normalmente por outras pessoas 
e, sim, que poderiam ser evitados 
e talvez até possam sofrer sua 
influência para que não aconteçam, 
mas você provavelmente terá de 
conviver com eles durante algum 
tempo;

Você vai encontrar pessoas 

corruptas, ignorantes, maldosas, 
delatoras, relapsas. Mas também 
vai encontrar pessoas maravilhosas, 
de bom coração, comprometidas, 
honestas, probas e companheiras, 
que podem se tornar seus amigos 
para a vida;

Você nem sempre vai fazer o 
trabalho que quer, mas com 
paciência e dedicação, poderá 
moldar sua situação e trocá-lo para 
algo mais favorável;

Você nem sempre vai gostar do 
seu trabalho, mas vai precisar se 
lembrar das suas missões maiores 
(pessoais ou profissionais) para se 
manter firme no que precisa ser 
feito.

Por que algumas pessoas têm 
tantas dificuldades com o 
serviço público? Porque elas 
esperam que ele resolva todos 
os problemas delas - financeiros, 
emocionais, de objetivos, de 
significado. E nenhum emprego 
vai fazer isso.
Existe uma máxima nos 
relacionamentos que diz que você 
não pode esperar que outra pessoa 
te complete; você precisa ser uma 
pessoa completa para encontrar 
alguém que também seja. 

No serviço público, de uma 
certa forma, acontece o mesmo. 
Quando mais tranquilo, centrado, 
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paciente e dedicado você for, 
melhor a probabilidade de ter uma 
carreira de sucesso - aceitando 
os problemas e aproveitando 
as qualidades do que a vida no 
serviço público te traz.

E você tem o seu tempo nos 
estudos para concursos para 
aprender isso e para se acostumar 
com a ideia de que nada é tão 
bom (ou tão ruim) quanto algumas 
pessoas pintam.

Dito isso, fiz minha opção por 
trabalhar para o Estado mais de 10 
anos atrás e gosto de pensar que 
foi uma opção acertada. Muito 
do que tenho e do que sou hoje 
(inclusive esta oportunidade de 
falar com você), devo ao serviço 
público. Me dediquei bastante, fiz 
bons amigos, conheci atividades 
e práticas interessantes e levo 
isso comigo por todos os dias da 
minha vida.

Quer dizer que não tive momentos 
ruins? Claro que tive. Não só 
os meus, como o de amigos 
e conhecidos que sofreram 
demais por razões diversas. Mas 
isso normalmente não nos fez 
reconsiderar a opção de carreira. 
Entendemos que há problemas, 
mas em penúltimo caso, sempre 
temos um recurso: fazer um novo 
concurso e partir para uma nova 

atividade, completamente nova, 
em outro estado, se necessário, em 
outro órgão, com outros objetivos.

E claro, há tantas experiências 
quanto pessoas nesse mundo de 
que estamos falando. Assim, o 
que se aplica a um setor dentro 
de um órgão certamente será 
muito diferente de outro setor no 
mesmo órgão - e o que dizer de 
outros órgãos. Então, não se deixe 
intimidar pelo que ouvir.

Preocupe-se em tornar-se uma 
pessoa melhor, e qualquer 
experiência que você viver, em 
vez de te apavorar, servirá como 
curiosidade. Uma curiosidade 
que leva ao crescimento e ao 
desenvolvimento.

Combinado? Feita essa decisão, 
então, encontro você em nosso 
próximo capítulo, onde vamos 
começar nossa caminhada de fato 
depois dessa “conversa ao redor 
da fogueira”.

Vamos lá?
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PASSO 2: PARA ONDE 
VAMOS AGORA?
Uma vez definida a convicção pelo 
caminho, é necessário saber onde 
queremos que esse caminho chegue, 
sob o risco de nunca sabermos se 
estamos evoluindo ou avançando no 
que queremos.



10 passos para o iniciante em concursos públicos

-  14  -

Uma vez que você já decidiu que 
quer, de fato, prestar concursos, 
resta a pergunta: “ok, mas para 
onde ir? Qual concurso prestar?”

Bom, em relação a esse ponto, 
não há resposta fácil, e há mais 
erros do que acertos.

Alguns pontos servem para definir 
qual seria o melhor caminho a se 
seguir. Vamos lá?

Sua área de formação
Ao contrário de muita gente por 
aí, eu não acredito que você deva 
se limitar a procurar carreiras em 
sua área de formação.

Dentre as centenas de emails que 
recebo todos os dias, sempre 
encontro alguém perguntando 
“Mas Fernando, como eu escolho 
um concurso dentro da minha 
área?”

Quando pergunto para as pessoas 
por que o concurso deve ser 
necessariamente na área delas, elas 
normalmente me olham com cara 
de espanto (pelo computador), 
como se a resposta fosse óbvia.

Mas isso não é óbvio.

E uma das habilidades que sugiro 
que você pratique a partir de 
agora é a do questionamento. 
Nós não precisamos aceitas as 
escolhas que outras pessoas 

fizeram por nós ou mesmo as 
escolhas que fizemos para nós 
mesmos em outros momentos.

Em geral, muitas pessoas escolhem 
sua formação acadêmica com 
16, 17, 18 anos, quando não 
temos uma noção clara do que é 
o mercado de trabalho, do que 
gostaríamos de fato de fazer ou 
do que vamos querer fazer em 20 
anos (se nem com mais de 30 anos 
eu sei, imagine com 17).

E, sinceramente, ficar limitado a um 
determinado campo profissional 
só porque nossos diplomas dizem 
o que deveríamos ser é bastante 
limitador.

Isso não quer dizer que você 
deva rasgar o seu diploma e 
simplesmente fazer qualquer outra 
coisa (até porque não é assim que a 
vida funciona), mas se por alguma 
razão você não está satisfeito com 
aquilo que vem fazendo, não há 
por que continuar.
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Uma das belezas do serviço 
público é exatamente essa enorme 
possibilidade de mudar nosso 
destino quando quisermos.

Entretanto, precisamos considerar 
que a formação pode abrir ou 
fechar portas.

Determinados cargos exigem 
determinadas formações. 
Se você quiser ser médico, 
arquiteto, engenheiro, advogado, 
magistrado, delegado de polícia, 
vai precisar de formações 
específicas.

Mas há uma infinidade de cargos 
que não exigem formações 
específicas, tais como Analistas 
Legislativos e Judiciários, 
Auditores Fiscais e Tributários, 
Técnicos em diversos cargos, 
policiais, bombeiros, técnicos 
administrativos e tantos outros 
país afora.

Então, seus primeiros passos são:

Decidir se você quer seguir uma 
carreira em sua área de formação 
(se você já for graduado);
Se sim, ter uma ideia de qual 
cargo pretende seguir;
Se não, ver quais alternativas 
restam.

Para a maioria de nós, a saída 
são os cargos de formação geral. 
Cargos administrativos, cargos de 

áreas de controle (como auditores 
e analistas tributários) e outros que 
não exigem formação específica.

As opção são muitas. E não há 
escolha perfeita, porque aquilo 
que parece excelente hoje pode 
não ser tão bom assim amanhã.

O candidato excelente é aquele 
que lida bem com a imprevisão 
dos resultados e com a 
imperfeição das escolhas.
Para superar alguns dos problemas 
que vamos encontrar pelo 
caminho, vale a pena conhecer 
pelo menos a essência de cada 
área, para daí entendermos por 
que é interessante escolher uma 
área, não necessariamente um 
cargo específico.

Vamos falar, então, sobre áreas de 
atuação.

Áreas de atuação são aquelas que 
guardam disciplinas correlatas, em 
cujo estudo podemos nos focar 
com uma razoável segurança 
de que estaremos, a qualquer 
momento, estudando não para 
um concurso específico, mas 
para um grupo de cargos.
Em se tratando de concursos 
federais (aqueles de que mais 
vamos falar aqui, porque me seria 
impossível tratar das peculiaridades 
de cada banca, de cada estado 



10 passos para o iniciante em concursos públicos

-  16  -

e de cada município brasileiro), 
há cinco disciplinas básicas que 
normalmente são cobradas em 
edital: Português, Atualidades, 
Direito Constitucional, Direito 
Administrativo e Informática. 
Recentemente, tem sido 
observado um crescimento da 
exigência de Raciocínio Lógico 
nos certames, mas isso varia tanto 
da complexidade do cargo como 
da banca a ser considerada.

Áreas Administrativas
As áreas administrativas são 
aquelas para as quais normalmente 
não é necessária graduação 
específica (embora o conselho 
federal de administração queira, 
de tempos em tempos, garantir 
a exclusividade dos bacharéis da 
área para assumir os cargos de 
analista).

São normalmente as áreas 
mais concorridas em termos 
numéricos (embora concorrência 
não necessariamente signifique 
aprovação mais difícil).

Algumas das disciplinas 
comumente cobradas (fora os 
conhecimentos básicos):

 • Administração geral

 • Administração pública

 • Administração de 

Recursos Materiais

 • Contabilidade

 • Comunicação

 • Educação corporativa

 • Gestão de Pessoas

Em termos de remuneração, varia 
pelo órgão. Você tem salários de 
servidores do Senado Federal de 
quase R$ 25.000,00.

Fonte: Portal Transparência do Senado Federal - 

http://www.senado.gov.br/transparencia/rh/rh.asp

Mas também há servidores PGPE 
(Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo) com valores bem 
menores do que isso (em torno de 
R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00).1

As áreas administrativas congregam 
os trabalhos mais “comuns” 
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de uma repartição. Condução 
de processos, elaboração de 
relatórios, gestão de pessoas, e 
trabalhos “de escritório” em geral. 
São cargos apropriados para as 
pessoas que têm noção de que 
existirá uma rotina, normalmente 
interna a ser seguida. Feita para 
pessoas que (como eu) gostam da 
previsibilidade e de saber que o 
dia de amanhã será razoavelmente 
semelhante ao de hoje.

Áreas jurídicas
As áreas jurídicas são aquelas 
específicas para bacharéis em 
direito, que podem exigir ou não 
experiência no desempenho de 
atividades (como normalmente 
acontece no caso de juízes, 
promotores e defensores públicos).

Algumas das ocupações mais 
comuns são: analistas judiciários 
da área judiciária, procuradores, 
oficiais de justiça (analistas 
judiciários da área de execução de 
mandados), delegados (federais e 
estaduais), Advogados públicos.

As atividades são muito diversas 
para que possam ser citados 
conteúdos em comum. Mas os 
diversos ramos do direito são 
exigidos conforme o cargo (ênfase 
em direito penal para delegados e 
ênfase em outros para magistrados, 

a depender da área pretendida).

As áreas jurídicas são, 
provavelmente, as de maior 
possibilidade de atuação e 
maior quantidade de vagas no 
cenário nacional, provavelmente 
só competindo com as áreas 
administrativas, de formação geral.

Também têm bastante relevância 
e prestígio em relação ao cargo.

Áreas fiscais
Os profissionais dessas têm à sua 
disposição uma grande quantidade 
de vagas no serviço público (já que 
todos os estados da federação 
têm essa função, extremamente 
rentável para o Estado).

Pela própria essência das 
atividades da carreira, costumam 
ter altos salários, mesmo iniciais, 
e normalmente não exigem 
formação específica, mas os 
conteúdos são extensos e pouco 
cobrados em outras áreas.

A título de exemplo, o concurso de 
Auditor Fiscal da Receita Federal 
do Brasil - RFB/2012 teve concurso 
lançado pela ESAF com salário 
inicial de R$ 13.600,00 (houve um 
reajuste em 2016-17 que elevou a 
remuneração para R$ 19.000), 200 
vagas e a exigência das seguintes 
disciplinas:
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 • Português

 • Língua estrangeira (inglês 
ou espanhol)

 • Raciocínio Lógico

 • Direito Civil

 • Direito Penal

 • Direito Comercial

 • Administração Geral e 
Pública

 • Direito Constitucional

 • Direito Administrativo

 • Direito Tributário

 • Auditoria

 • Contabilidade geral

 • Contabilidade avançada

 • Legislação Tributária

 • Comércio Internacional

 • Legislação Aduaneira

Uma preparação de longo prazo 
costuma ser necessária, mas 
qualquer preparação começa 
com um passo. Se esse for seu 
objetivo, comece imediatamente 
a analisar as disciplinas, agregar 
materiais e a estudar os conteúdos 
e, antes que você perceba, poderá 
ser um candidato competitivo.

Se você se interessa pela área fiscal, 
terá um prato cheio pela frente, 
já que todos os fiscos estaduais 
precisam fazer concursos para 
preencher seus quadros.

É interessante procurar as 
disciplinas comuns, preparar-se 
a partir delas e ir se adaptando 
conforme o tempo passa, 
analisando as provas publicadas e 
as possibilidades de adaptação de 
sua preparação.

Áreas policiais
As áreas policiais são também 
bastante concorridas – por 
razões semelhantes às da área 
tributária: todos os estados têm 
forças policiais, o que aumenta as 
possibilidades de aprovação. 

Além disso, no caso das forças 
federais, os salários tendem a 
ser melhores e oferecer muitas 
vagas. As disciplinas básicas são 
semelhantes àquelas vistas no 
início do tópico, e nas específicas 
podemos ter Direito Penal, Direito 
Processual Penal, em alguns casos 
Direito Civil e até Contabilidade. 
Há variações pontuais a depender 
da corporação (principalmente 
no caso de legislação ou 
conhecimentos específicos, como 
normas de trânsito para o DPRF)

As áreas policiais costumam 
angariar um tipo de candidato bem 
específico, que tem noção do que 
o trabalho envolve: uma estrutura 
hierarquizada (muitas vezes com 
resquícios militares, mesmo que 
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sejam instituições civis), rotinas 
variáveis, plantões, manuseio de 
armas de fogo e (embora não 
necessariamente), um nível de 
risco maior do que da maioria das 
carreiras.

Os salários variam bastante. Na 
esfera federal, um agente de 
polícia federal recebe, em início 
de carreira, cerca de R$ 9.000,00. 
Os concursos envolvem diversas 
fases, como exames psicológicos 
e físicos.2

Em geral, é necessária graduação 
de nível superior reconhecida pelo 
MEC, e são aceitos inclusive cursos 
tecnológicos (normalmente, com 
duração de 2 a 3 anos).

Áreas específicas
Por fim, há uma infinidade de 
cargos bastante específicos 
distribuídos no cenário nacional, 
como taquígrafos, consultores 
legislativos, designers, gráficos, 
agentes e oficiais de inteligência, 
profissionais da saúde, militares, 
etc.

Cada uma dessas áreas tem 
suas peculiaridades em termos 
de preparação e de conteúdos 
necessários. Essa aqui é só uma 
breve apresentação das áreas mais 
comumente procuradas pelos 

candidatos.

A título de exemplo, em uma 
enquete feita em um grande 
site de cursos para concursos 
públicos, mais da metade (50,53%) 
dos participantes declararam 
estudar para cargos no executivo. 
32,5% declararam estudar para 
o Judiciário e apenas 16,97% 
estudam para o Legislativo. 
Isso, de uma certa forma, reflete 
também a distribuição de vagas 
pelos concursos. O executivo 
tende a concentrar a maior parte 
delas, seguido pelo judiciário e 
pelo legislativo (que costuma ter 
carreiras mais específicas e com 
concursos esparsos).

A verdade é que há cargos para 
quase todos. Basta que se procure 
e que se tenha a paciência de 
encontrar aquilo que pode te 
satisfazer em termos profissionais. 
Em alguns casos, pelas 
peculiaridades das exigências do 
governo, alguns desejos pessoais 
devem sucumbir frente ao que é 
oferecido ao servidor. Mas, de uma 
forma geral, as carreiras públicas 
podem ser bastante completas 
– desde que o candidato tenha 
expectativas realistas em relação 
ao que encontrará pela frente.

Alguns parágrafos atrás, falei sobre 
a necessidade de escolhermos 
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uma área, não necessariamente 
um cargo específico.

Isso porque a escolha de uma área 
nos permite maior maleabilidade 
para lidar com os imprevistos que 
são inerentes à vida nos concursos.

A promessa de abertura de 
vagas não necessariamente é a 
certeza de abertura de vagas. Um 
órgão pode solicitar autorização 
para abertura de concursos (no 
caso do Poder Executivo federal, 
que depende de autorização do 
Ministério do Planejamento) e 
não receber essa autorização, ou 
mesmo receber a autorização (que 
tem duração de 6 meses, no caso 
do Executivo) e não abrir concurso.

Ou uma prova pode ser 
prometida, realizada e 
cancelada por qualquer razão 
(como o concurso de Especialista 
em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental - EPPGG de 
20133). Ou pode ser que o edital 
seja publicado e depois suspenso 
(como no caso do concurso da 
Defensoria Pública da União de 
20154).

Mas se você estuda para uma 
área em vez de para um cargo 
específico, fica muito mais fácil 
lidar com esses imprevistos.

Não adianta espernear, sofrer e 
dizer que nunca mais vai prestar 

concursos quando as coisas não 
acontecem como você espera. 
É importante lidar com essas 
ocorrências de forma positiva, 
encarando cada uma como outra 
oportunidade de estudar e se 
preparar para um caso real - o que 
sempre nos dá mais foco.

Então, escolha uma área. Feito 
isso, procure o cargo que gostaria 
de ocupar. Se houver edital aberto 
ou previsto (procure na internet. 
Embora não seja um método 
perfeito, o edital anterior, se 
houver, sempre nos dá uma noção 
do que precisamos estudar), 
estude para este edital. Se não 
houver, pegue o edital anterior 
(no site da banca, do órgão ou 
de portais especializados, como o 
Questões de Concursos ou o PCI 
concursos) e prepare-se por ele.

Por segurança, pegue editais de 
cargos semelhantes para ver se 
vale abordar outras disciplinas.

Vamos trabalhar alguns exemplos: 
se você está estudando para a 
área policial, pegue um edital de 
agente da polícia federal e outro 
da polícia rodoviária federal. São 
cargos equivalentes em forças 
diferentes, e lá constarão as 
disciplinas cobradas em cada 
um. Se houver boatos de que 
uma das provas está para sair, 
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prepare-se para ela, estudando 
prioritariamente o que cobrar o 
edital mais próximo.

“Mas Fernando, e se a prova não 
sair?” Ótimo. Nesse caso, a prova 
do outro órgão eventualmente vai 
sair. Ou você vai ter uma prova para 
a polícia civil de um estado onde 
você gostaria de morar. Ou você 
vai ter uma prova que nem sabia 
que tinha disciplinas semelhantes.

Mas você precisa estar por dentro 
das notícias.

Outro exemplo: se você está 
se preparando para cargos 
administrativos, pegue por exemplo 
o edital para Técnico Legislativo 
Assistente Administrativo da 
Câmara dos Deputados, um de 
assistente administrativo da DPU 
(Defensoria Pública da União) e 
outro de agente administrativo da 

Polícia Federal. Embora de órgãos 
muito diferentes, você vai perceber 
que há disciplinas comuns, que 
formam um núcleo básico da área.

É nesse núcleo básico que você vai 
ter de se especializar para poder 
enfrentar as provas que forem 
surgindo.

É um método perfeito? Certamente 
não. Mas ele vai facilitar muito 
sua vida, quando você começar 
a perceber que, nas novas provas 
que surgem, você tem grandes 
condições de fazer um excelente 
trabalho e começar a colecionar 
aprovações.

Mas, claro, para isso, você precisa 
conhecer os nossos próximos 
passos.

Estamos prontos para falar de 
ferramentas? 
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PASSO 3: PARA QUEM TEM 
UM MARTELO...
É preciso usar as ferramentas certas 
para atacar os problemas certos. Poucas 
coisas são tão frustrantes quanto tentar 
com toda a energia mudar algo com a 
abordagem errada quando a abordagem 
certa seria capaz de lidar com isso num 
instante.
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Existe um ditado que diz que “para 
quem é martelo, todo mundo 
parece prego”.

Em geral, isso quer dizer que 
quando você se limita a ver o mundo 
em termos daquilo que você está 
acostumado a fazer, é muito difícil 
mudar seu comportamento.

Você precisa das ferramentas 
certas para os trabalhos certos. 
E nossas principais ferramentas 
para os concursos públicos são os 
materiais.

Os materiais para concursos 
públicos são os mais variados.

Para fazer uma breve digressão, eu 
costumo diferenciar os materiais 
em três categorias: materiais 
de base, materiais de revisão e 
materiais de aplicação. 
Essa diferenciação é 
importantíssima porque explica 
muitos dos problemas que 
mesmo candidatos avançados 
(mas desatentos) encontram nos 
estudos. Vamos falar sobre cada 
um.

Materiais de base
Materiais de base podem ser 
definidos como aqueles que você 
usa para entrar em contato com 
um conteúdo pela primeira vez 
ou para aprofundar teoricamente 
seus conhecimentos.

Os materiais mais comuns 
nessa categoria são livros, aulas 
presenciais, apostilas em PDF, 
videoaulas5.

Cada um deles tem sua 
peculiaridade. E para descobrir o 
que mais se adequa ao seu caso, 
você vai precisar experimentar 
cada um e ver do que gosta mais.

Mas faço uma observação: 
eu prefiro sempre o texto, e 
os candidatos aprovados nos 
melhores concursos preferem 
texto.

Eu sei que alguns conteúdos são 
mais bem apreendidos em outras 
mídias, mas o texto tem algumas 
características que são difíceis 
de reproduzir (como a pesquisa, 
a velocidade adaptável, as 
marcações). 

E conversando com o diretor de 
um famoso curso de aulas em PDF 
recentemente, ele me confirmou 
isso. Enquanto falávamos sobre 
perfis de candidatos, ele me 
revelou que “Os melhores 
candidatos, aqueles aprovados 
nos melhores concursos e nas 
melhores posições, dificilmente 
usam material em vídeo. Eles 
preferem os conteúdos escritos”.

Isso foi ao encontro da minha 
crença de que o candidato do topo 
realmente tem um comportamento 
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mais voltado para a leitura. Afinal, 
quem lê bem acaba escrevendo 
bem, entendendo melhor, 
ampliando seus horizontes e tendo 
mais oportunidades na vida.

Radical? Talvez. Mas conforme 
o tempo passa, isso se mostra 
cada vez mais acertado. Portanto, 
se você não gosta de ler, este é 
um bom momento para começar 
a mudar seu comportamento e 
buscar algo que seja mais positivo 
para você - a leitura.

Os outros dois tipos de materiais 
serão tratados nos próximos 
passos, mas os materiais de 
revisão são aqueles construídos 
para revisar. A revisão, como 
veremos, é parte fundamental dos 
seus estudos.

Você revisa para não esquecer, para 
fixar melhor os conhecimentos 
e para ter certeza de que a 
recuperação (um mecanismo 
cognitivo fundamental para sua 
aprovação) esteja sempre afiada 
na hora H.

Os materiais de aplicação, por sua 
vez, são basicamente questões 
(objetivas e discursivas) que 
resolvemos ao longo de nossa 
vida como candidatos. A aplicação 
(resolução de questões) também 
é de fundamental importância, e 
compõe a metodologia de estudos 

que desenvolvi chamada Ciclo 
EARA (um acrônimo para Estudos, 
Aplicação, Revisão e Adaptação, 
de que trataremos mais à frente 
neste material).

Mas… como saber para qual 
caminho ir?

Como avaliar um bom material 
de base

Não é da minha índole dizer para 
você qual material você deveria 
escolher, porque isso é muito 
pessoal. Mas posso dizer como 
avaliar esses materiais.

O primeiro ponto é saber qual a 
empresa responsável por eles. 
Empresas de concursos vêm e vão 
todos os dias, em função da grande 
expansão que o setor sofreu nos 
últimos anos. Então, é mais fácil do 
que nunca começar um negócio 
voltado para concursos e lucrar 
com ele.

Felizmente, o próprio mercado 
faz uma triagem dos melhores 
profissionais e das melhores 
empresas. Um curso novo ou 
uma editora nova, infelizmente, 
têm uma maior probabilidade de 
deixar a desejar em termos não 
só de qualidade, como também 
de atendimento ao cliente e de 
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seriedade em geral.

Minha recomendação é que no 
início você deixe seu espírito 
aventureiro de lado e procure 
empresas com mais tempo de 
vida, porque tendem a ser essas 
as que vão oferecer profissionais, 
materiais e estrutura melhores.

O segundo ponto é saber qual o 
profissional responsável por eles. 
Todo material tem um professor 
conteudista. Professores mais 
renomados costumam (mas não 
necessariamente) ser melhores 
tanto em termos de conteúdo 
quanto em termos de didática.

Ser famoso significa ser bom? 
Não. Até porque há excelentes 
profissionais que entraram há 
pouco tempo no ramo e têm 
aulas fantásticas. Mas, por uma 
questão de prática, de testes, de 
experiências, aqueles que estão 
há mais tempo no ramo têm uma 
probabilidade maior de ter um 
conteúdo adequado à finalidade 
que pretendemos.

O terceiro ponto é uma avaliação 
pessoal do conteúdo visto. De 
nada adianta o professor ser 
(teoricamente) bom e a empresa 
ser (teoricamente) sólida se o 
conteúdo que você vê não te 
parece bom. 

A avaliação final será sempre feita 

por você. Experimente o curso, o 
programa, o livro. Leia o primeiro 
capítulo, participe da primeira 
semana. Não com a intenção de 
pedir devolução ou ressarcimento, 
mas com o coração aberto, com 
disposição para superar suas 
dificuldades e se adaptar a um 
novo sistema.

No final das contas, o que vai 
determinar o sucesso dessa 
jornada é tanto sua afinidade com 
o material quanto sua capacidade 
de se adaptar a ele.

Se as diferenças forem 
irreconciliáveis, parta para a 
próxima. Muito em breve, você 
vai começar a ter de cabeça os 
materiais em que você confia e 
suas decisões serão muito mais 
rápidas.

Não basta ter bons materiais, é 
preciso saber o que fazer com eles.
Isso é um ponto muito importante 
que precisa estar absolutamente 
claro para você: ter bons materiais 
não é suficiente.
É necessário, claro. Você precisa 
de bons materiais, porque é isso 
que vai te dar a base, que vai te 
fornecer a essência dos estudos.

Vejo candidatos desesperados, 
achando que o próximo PDF 
vai resolver suas vidas, e eles se 
esquecem que há candidatos 
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sendo aprovados até com apostilas 
descartadas no lixo (embora sejam 
honrosas exceções é bom lembrar 
que o caso existe).

Mas nada adianta ter um bom 
material mas não conseguir extrair 
dele o máximo do aprendizado. 
Não adianta ter o melhor material 
se você tiver retenção de 10, 20% 

do que ele oferece.

E para resolver isso, teremos as 
próximas unidades. Inclusive, para 
descobrir que para estudar não 
basta ler.
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PASSO 4: PARA ESTUDAR, 
BASTA LER. CERTO?
A leitura é um aspecto fundamental 
dos estudos, mas muitos candidatos 
confundem leitura com estudos. Eles 
não são a mesma coisa, e não podem 
ser confundidos, sob o risco de um 
retrocesso enorme no processo de 
aprendizagem.
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“Como você estuda?”

Minha pergunta foi imediatamente 
recebida com olhares atônitos.

Uma sala de estudantes, 
candidatos a concursos públicos, 
de repente ficou em silêncio. Era 
possível ouvir a respiração ansiosa 
de alguns deles.

“Como assim?”, alguém finalmente 
perguntou.

Eu esperava alguma manifestação, 
e essa foi calorosamente recebida 
com “Como você estuda? Quando 
você chega em casa, senta na sua 
cadeira, abre sua mochila para 
pegar o material, o que você faz?”

“Eu leio, ué” disse o mesmo 
estudante que pediu 
esclarecimento.

E rapidamente meu coração se 
encheu com a alegria e a certeza 
de que havia muito a ser feito ali.

Se eu fizer a mesma pergunta para 
você agora, você provavelmente 
vai me dar a mesma resposta. 
“Como você estuda”, após um 
momento de pânico, é quase 
imediatamente retrucado com 
“Lendo, ué”.

E essa crença errônea é o início de 
uma das maiores sequências de 
problemas que nós encontramos 
nos estudos.

A questão é que nosso cérebro 
não foi criado para ler. Ler é 
uma tarefa inerentemente “chata” 
e “cansativa”. Você precisa se 
treinar, precisa treinar seu corpo e 
sua mente para gostar de ler.

Nosso cérebro reptiliano responde 
bem a estímulos visuais. Essa é 
uma das razões por que é tão mais 
fácil gostar de videoaulas. Mas 
nós precisamos usar essa resposta 
positiva para outros propósitos.

Minha esposa e eu às vezes temos 
a oportunidade de ir a restaurantes 
onde há televisões ligadas. 

Nós temos um trato não-explícito 
mas sempre muito respeitado: 
enquanto estivermos na companhia 
um do outro, nós vamos prestar 
atenção um no outro. 

Nada de celulares, nada de ficar 
“viajando” no lugar, nas outras 
pessoas, nas conversas das mesas 
vizinhas. Nós estamos lá um para 
o outro.

E ambos convivemos muito bem 
com essa decisão, e isso faz 
um bem danando para nosso 
casamento.

Mas certa vez (e isso me chamou 
bastante atenção), estávamos 
em um restaurante e havia uma 
televisão no meu campo de visão, 
lá no fundo do estabelecimento.
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Enquanto conversávamos, eu me 
pegava constantemente olhando 
para a televisão - que transmitia 
um jogo de futebol.

Só um detalhe: eu mal assisto 
televisão e não gosto de futebol. 
Essa é a força que as imagens em 
movimento têm.

E esse pequeno causo também 
explica por que é tão mais fácil 
assistir televisão do que estudar. 
Além de você ter o conteúdo 
todo “mastigado” (afinal, a 
linguagem televisiva tem de ser 
clara o suficiente para que 100% 
das pessoas entendam o que 
é dito e mostrado), a dinâmica 
visual é exatamente aquilo que 
chama nossa atenção: luzes, 
cores, movimento, rostos, música, 
barulhos. É quase impossível não 
prestar atenção a ela.

E essa é também a razão por que 
somente ler é ineficaz.
Ler é contra nossa natureza. E não 
só isso, mas pesquisas já mostraram 
que, ao ler um conteúdo, você 
retém apenas cerca de 20% daquilo 
que leu - uma porcentagem que 
diminui bastante com o tempo 
decorrido após a leitura inicial.

Então, se ler não funciona, o que 
funciona?

Simples. O estudo ativo.

Estudo ativo é a prática que vai te 
permitir reter 80 a 100% daquilo 
que é realmente importante em 
qualquer conteúdo que você for 
estudar.

E a lógica é muito simples: para 
ter um estudo ativo, você precisa 
processar as informações que 
estuda enquanto estuda.

Isso parece óbvio para algumas 
pessoas (como tudo aquilo que 
nós já sabemos), mas certamente 
é um dos grandes insights dos 
estudos para concursos.

Ler é ineficaz, mas ter um estudo 
ativo aumenta e muito a eficácia 
de qualquer estudo. Processar 
informações é um processo que 
envolve ouvir -> compreender -> 
reproduzir.

Por que nós temos tanta 
dificuldade em entender aquilo 
que estudamos? Primeiro, 
porque muitos dos novos 
conhecimentos não fazem 
sentido por si só (porque não 
temos as conexões neurais ou 
as relações específicas para 
que aquilo seja compreendido). 
E segundo, porque não há 
nenhum movimento consciente 
no sentido de testar nossa 
capacidade de compreensão e 
de recuperação.
Isso é muito fácil de se avaliar no 
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teste da paráfrase.

Se você ouve um determinado 
pedaço de informação e consegue 
reproduzir em outras palavras ou 
aprofundar aquilo sem maiores 
constrangimentos, há uma grande 
chance de você ter entendido o 
que foi dito.

Exemplo: Eu posso afirmar, em 
um determinado momento, que 
mapas mentais são uma excelente 
forma de revisão porque levam em 
conta os aspectos fundamentais 
do funcionamento da mente e 
propiciam resultados duradouros.

Uma forma de entender isso é dizer 
“mapas mentais são bons”. Mas 
repetir isso, por si só, não mostra 
nenhum tipo de compreensão.

Por outro lado, se eu digo que 
Mapas Mentais são apenas um 
dos mecanismos de revisão 
existentes e que são uma boa 
ferramenta de revisão (que é o 
processo de recuperação e fixação 
dos conteúdos estudados) porque 
respeitam regras como brevidade, 
objetividade e diversidade visual, 
isso significa que eu de fato sei do 
que estou falando.

Repare que a segunda versão 
usa o recurso de expansão dos 
conceitos - expandimos o conceito 
de revisão e mostrando quais são 
algumas das regras que propiciam 

melhores revisões.

É sempre necessário usar a 
expansão dos conceitos? Não, 
nem sempre, mesmo porque isso 
exige um nível de maturidade 
nos estudos e nos conteúdos 
que é bem mais avançado. Às 
vezes, a simples paráfrase basta, 
principalmente em uma fase inicial 
do contato com o conteúdo.

O que nos leva a um ponto 
importante que vamos retomar 
ao longo do livro: a razão por que 
seus resumos atuais são terríveis.

A estratégia vencedora para 
confecção de resumos é simples: 
leia, entenda o que foi dito, feche 
o livro e escreva o que entendeu 
com suas palavras.
O que a maioria das pessoas 
faz? Abre o livro, copia o que 
acha interessante (ou tudo) e não 
entende por que o resumo fica 
enorme e muitas vezes não serve 
para nada.

O primeiro processo (o correto) 
funciona porque é muito difícil 
escrever sobre algo que não 
entende. 

O segundo processo, obviamente, 
é muito mais fácil (e o preferido 
dos candidatos de segunda linha 
- grupo ao qual você não pertence 
mais) porque exige muito menos 
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esforço.

E quando você faz o seu resumo 
com o livro do lado, aberto, você 
elimina o estudo ativo. Você deixa 
de usá-lo porque você não está 
processando a informação. Está 
simplesmente copiando.

Dentre as técnicas de revisão mais 
eficazes, estão os mapas mentais. 
Por que eles funcionam? Porque, 
além de serem excelentes para 
revisar, você precisa processar as 
informações para poder construí-
lo. Você precisa descobrir e 
escolher não só as palavras mais 
importantes de cada trecho, 
como também as relações 
internas (entre conceitos, 
definições e categorizações) mais 
importantes de cada conteúdo.
Esse processo é muito rico para 
o aprendizado. Quanto mais 

envolvimento houver com o 
conteúdo, maior será sua retenção 
dele.

O aprendizado dos mapas mentais 
exige esforço e prática. E como 
toda nova atividade, sempre vai ser 
mais difícil no início, mas se você 
estiver disposto a vencer a barreira 
inicial e superar suas dificuldades, 
isso é necessário.

Ler não é estudar. Repita comigo: 
ler não é estudar. A leitura é uma 
ferramenta para os estudos. É uma 
etapa, um recurso amplamente 
utilizado e, sim, necessário. Mas 
ler não é estudar.

Mas “estudar”, no sentido clássico 
(mesmo que ativamente), não 
basta. É preciso mais. E é isso que 
veremos no próximo capítulo.
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PASSO 5: QUESTÕES, PRA 
QUE TE QUERO?
A resolução de questões é uma prática 
muito importante nos estudos para 
concursos públicos. Elas nos ajudam a 
avaliar e a reforçar nosso conhecimento. 
Mas há um problema: nós temos medo 
delas
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Eu queria ter o hábito de 
colecionar histórias há mais 
tempo. Só recentemente comecei 
a sistematizar os contos de alunos 
que recebo, infelizmente. 

Ao longo dos anos, recebi milhares 
de mensagens e algumas delas 
realmente eram bastante tocantes. 
É possível ver que a pessoa tem 
vontade, tem garra, mas não sabe 
exatamente o que está fazendo. 

Me lembro dessa aluna que 
enviou uma mensagem dizendo 
“Fernando, eu estudei tanto, mas 
tanto, que esqueci de resolver 
questões e cheguei na prova e 
fiquei nervoso e não consegui 
passar, mesmo sabendo o 
conteúdo - em tese”. 

E teve uma aluna que tive que me 
disse que “tinha medo de errar” 
as questões e por isso preferia não 
resolvê-las.

Com o passar do tempo, fui 
descobrindo que o medo de 
errar era uma das principais 
razões para os alunos não 
resolverem questões, junto 
com o desconhecimento da 
importância dos exercícios. 
Um cliente com quem trabalhei 
me disse que “A sensação de 
errar uma questão é muito ruim, e 
me faz pensar que eu não tenho 
condições de ser aprovado. 

NUNCA”. 

O discurso do medo é sempre 
muito forte. 

Sempre que converso com alguém 
e descubro essa questão do medo, 
falo a mesma coisa: “a hora de 
errar é agora.” 

Se você não erra agora, vai errar 
no dia da prova. 
Você não vai miraculosamente 
aprender se estudar muito, muito, 
muito. A aplicação faz parte do 
seu treinamento, e inclusive é uma 
parte fundamental. 

Mas as pessoas têm medo - e 
muitas nem sabem que têm, o que 
é mais impressionante.

O medo pode se manifestar de 
várias formas, algumas bem sutis. 
Pode ser que você procrastine 
a resolução de exercícios (“Não 
sei muito do conteúdo, que 
bem vai fazer resolver questões 
agora?”), pode ser que você evite 
os simulados (“Preciso estudar 
mais antes de fazer um desses”), 
ou pode ser que você comece 
até a questionar a validade da 
prática, mesmo com um mundo 
de evidências dizendo que você 
deveria seguia a prática (“Não acho 
que seja tão importante nem que 
a falta disso vá me prejudicar”).

Minha dica é: não ceda ao medo. 
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Em vários cursos que tenho, 
começo a primeira semana com 
um simulado e faço outro simulado 
ao final da primeira semana. Ouço 
uma série de objeções, todas elas 
nessa linha do parágrafo anterior. 
No fim, nada mais são do que 
manifestações do medo.

Por que é necessário aplicar? 
Porque a aplicação tem uma 
dupla finalidade: avaliação e 
fixação.
A avaliação é certamente a mais 
importante: por meio dela, você 
pode saber se o que aprendeu 
está alinhado com a exigência 
da banca. E, mais importante, vai 
saber se aprendeu de verdade ou 
se só acha que aprendeu.

De nada adianta estudar conteúdos 
que não caem em prova ou achar 
que sabe um conteúdo mas 
não conseguir transformar esse 
conhecimento em resultados 
palpáveis (acertos nas questões 
resolvidas). E para isso que a 
fase de aplicação (resolução de 
questões) serve. 

E agora que estamos falando 
disso, quero combinar algo com 
você: se esse é seu caso, se a 
sua principal angústia é errar as 
questões, vamos combinar que 
você vai fracassar o mais rápido 
possível. 

Se você não gosta de resolver 
questões, resolva 100, 200 por dia. 
Erre muito. Comece resolvendo 
300 questões de Certo/Errado 
em um dia, até os olhos ficarem 
cansados e você ficar desidratado 
de tanto chorar. 

Te peço isso por duas razões: A 
primeira é que você vai começar 
a ver que, quando você erra uma 
questão… Nada acontece. 
Não cai um braço, você não 
fica cego, não vem uma turba 
ensandecida te linchar porque 
você não conseguiu a resposta 
que a banca queria. 

Nada acontece. O silêncio do erro 
é quase constrangedor.

Com o tempo, quero que 
você tenha uma mudança de 
comportamento em relação ao 
erro. 

Em vez de pensar “Droga, eu 
errei, Nunca vou aprender esse 
conteúdo, como sou burro”, 
pense “Hum… interessante. Errei 
essa questão. Por que será?” 

A segunda razão por que peço 
pra você errar muito é que, 
paradoxalmente, quanto mais 
você erra, mais você acerta. 
Quanto mais questões você resolve, 
mais você tem a oportunidade 
de ver o que está certo e o que 
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está errado no seu conhecimento. 
Quanto mais você erra, mais você 
conhece a banca e mais conhece 
o conteúdo, porque cada erro 
é uma chance de voltar no seu 
material  produzido e ver o que 
aconteceu, entender por que você 
errou e corrigir os problemas antes 
da prova. 

As questões certas te mostram 
que pelo menos uma parte do 
seu treinamento está correndo 
conforme o previsto, enquanto 
as questões erradas levantam 
uma bandeira para que você 
pare e analise a situação que está 
vivendo. 

Quanto mais questões você 
resolve, mais você aprende, mais 
você analisa sua situação e mais 
pratica. E quanto mais pratica, 
mais perto fica da aprovação. 
A resolução de questões, a prática, 
a aplicação é fundamental. Não 
deixe de praticar. Isso vai te 
acompanhar de hoje (se já não 
está na sua rotina) até o dia em que 
você estiver empossado e sentado 
em sua nova mesa. 

Sugestões para a aplicação:

• Resolva sempre o máximo 
de questões possíveis; 
Use um site de questões de 
concursos, que te dará centenas ou 
milhares de questões da disciplina 
para praticar;

• Mantenha um registro de sessões 
de estudos com as informações: 
Data, disciplina e tópico das 
questões, tempo despendido, 
percentual de acertos. Isso vai te 
dar uma noção muito precisa de 
onde estão seus pontos fracos - é 
neles que você vai precisar atuar 
quando “empacar” nos estudos.

• Resolva o máximo de questões 
possíveis (a repetição é intencional. 
O tópico é duplamente 
importante).

Mas a aplicação não vive sozinha, 
como você pode imaginar. Ela 
tem uma parceira que se chama 
revisão. Vamos conhecê-la no 
próximo capítulo. Até lá.
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PASSO 6: REVISO, LOGO EXISTO
Se a prática leva à perfeição, a primeira 
só é possível quando se sabe o que se 
precisa praticar. Para resolver questões, 
é necessário o conhecimento de 
conteúdos. E para se ter conhecimento 
de conteúdos, a revisão é fundamental.
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Algumas pessoas têm mentes 
privilegiadas. Elas leem o conteúdo 
uma vez e entendem tudo que o 
autor quis dizer. Elas entendem 
de cara problemas complexos 
e interrelações intrincadas. Elas 
têm facilidade com idiomas e 
com números. Elas têm um foco 
inabalável e conseguem trabalhar 
ou estudar durante horas a fio sem 
se distrair nenhuma vez.

Essas pessoas abdicam de 
compromissos interessantes sem 
a menor preocupação em prol de 
suas metas maiores. E, quando 
provocadas ou pressionadas, 
conseguem produzir ainda melhor.

Eu não sou assim e nunca conheci 
alguém que fosse. No meu 
script de vida, essas se chamam 
“personagens de filme”, porque 
são uma caricatura que junta 
características de diversas pessoas 
em uma só para contar uma 
história praticamente impossível 
de acontecer na vida real.

Nós todos temos falhas, 
problemas e limitações. E isso não 
é necessariamente ruim quando 
você reconhece o caso.

Mas é ruim quando você acredita 
em algo que não existe.

E não existe memória perfeita.

O que existe são ferramentas, 

práticas e técnicas para você lidar 
melhor com suas fraquezas que 
te impedem de fazer o que você 
quer fazer.

Aqui, nós vamos conhecer as 
melhores.

POR QUE REVISAR?
Revisar conteúdos é importante 
por uma razão muito simples: você 
esquece aquilo que estuda.
Isso é normal. Esquecer é um 
mecanismo de sobrevivência 
do cérebro. Nosso cérebro é 
especialista em esquecer. Todos 
os dias, nós somos bombardeamos 
por um milhão de informações, 
algumas delas importantes, mas a 
maioria não.

Então, você precisa de um 
mecanismo para mostrar para a 
sua memória o que é importante 
ou não. Aí entra a linguagem do 
cérebro.

Há 3 fatores determinantes para 
que você se lembre daquilo que 
vê. O evento em si deve ser:

• Marcante - Eventos 
marcantes são aqueles que 
acontecem poucas vezes 
ou são emocionalmente 
carregados. Você não se 
lembra do seu almoço da 
quinta-feira 6 semanas atrás, 
mas certamente se lembraria 



se nesse dia tivesse almoçado 
com o Brad Pitt. Te garanto.

• V i s u a l m e n t e 
interessante - Algumas 
das lembranças mais 
interessantes da vida são 
imagens bacanas que 
vemos por aí, seja pelas 
cores, pelo local ou mesmo 
pela sagacidade como 
são apresentadas (passei 
algumas semanas pensando 
nessa parede que minha 
esposa e eu vimos quando 
estávamos saindo de 

Amsterdã e vou me lembrar 
dela durante bastante 
tempo):

• Visto repetidamente 
- Tudo aquilo que você faz 
repetidamente te ajuda a 
lembrar. Você pode não 
saber seu novo número de 
telefone de primeira, mas 
conforme você o informa 
para outras pessoas, vai 
gravando. E da mesma 
forma, é muito mais fácil 
lembrar do nome de pessoas 
que você vê com frequência.

Como revisar?
Esses três elementos da memória 
são fundamentais para que você 
entenda alguns dos princípios 
por trás das revisões eficazes. 
Oras, se é assim que a memória 
funciona, seu material de revisão 
será muito mais bem aproveitado 
se for ao mesmo tempo marcante, 
visualmente interessante e visto 
repetidamente, concorda?

É exatamente isso que acontece. 

Nós vamos ver os dois principais 
mecanismos de revisão e qual o 
melhor deles. Confira:
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Resumos
Resumos são textos completos 
baseados no seu material original 
(livro, PDF ou vídeo-aula). A 
principal característica dele é ter 
sentenças completas que procuram 
reproduzir (preferencialmente com 
novas palavras) aquilo que foi 
estudado.

Quais os principais problemas 
dos resumos?

• Levam muito tempo para 
serem produzidos;

• Não têm nenhuma indicação 
visual que te permita navegar 
pelo texto com facilidade, 
encontrando uma informação 
pontual rapidamente ou mesmo 
criando quebras importantes 
entre as seções do texto; 
A maioria dos candidatos 
simplesmente copia o texto 
original, o que não traz 
praticamente nenhum benefício 
para a retenção e para a 
compreensão do texto;

• Por ficarem extremamente 
longos (em virtude dos dois 
pontos anteriormente tratados), 
o dono do resumo acaba não 
o utilizando para a finalidade 
desejada - revisar o conteúdo 
quando necessário (quantos 
resumos não foram esquecidos 
em pastas ou gavetas de 

escrivaninhas mundo afora?). 

Isso significa que essas falhas são 
irreconciliáveis e não há nenhuma 
chance de a vida com resumos dar 
certo? Na verdade, não. 

É possível utilizá-los de formas 
mais inteligentes, aproveitando a 
grande ferramenta que o resumo 
deveria ser. Basta seguir algumas 
recomendações simples:

• Produza resumos que 
sejam de fato resumos, não 
cópias do texto original. 
Quando você lê uma 
informação, processa aquilo 
que foi lido e reproduz 
com suas palavras, você 
torna o estudo ativo (como 
vimos anteriormente) e dá 
mais consistência ao seu 
conhecimento;

• Use títulos, subtítulos 
e cores em seu resumo. 
Uma forma de usar títulos 
é criar um contraste entre 
o título, o subtítulo e o 
corpo do texto - e isso pode 
ser feito quer você esteja 
usando o computador, quer 
esteja escrevendo à mão. 
Textos maiores, fontes em 
negrito ou uma caixa ao 
redor da quebra da seção 
já são suficientes para dar 
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uma noção de novo assunto, 
o que ajuda na leitura e na 
compreensão. Da mesma 
forma, cores diferentes para 
assuntos diferentes te ajuda 
a navegar visualmente e a 
recuperar o que você estuda 
(por exemplo, verde para 
definições, vermelho para 
pontos importantes, azul 
para relações com outros 
tópicos);

• Escreva o mínimo 
possível. Uma tendência 
que temos ao fazer um 
resumo (principalmente 
de um assunto que nunca 
estudamos) é achar que 
tudo é importante. Mas aí 
entra aquela máxima: “Se 
tudo é importante, nada 
é importante”. Escreva o 
mínimo possível e, conforme 
for resolvendo questões 

e encontrando suas 
dificuldades, complemente 
seu resumo.

Mapas mentais
Mapas mentais são uma das 
melhores invenções existentes 
em termos de revisão. Eles são 
coloridos, breves e rápidos de 
serem revisados.

Eles são melhores do que os 
resumos? Certamente, porque 
atendem aos princípios básicos 
que vimos anteriormente.

Enquanto os resumos são sempre 
iguais, cada mapa que você 
constrói é diferente, tem novos 
ícones, novos posicionamentos e 
novas “histórias” que são contadas 
por meio da construção visual; 
São visualmente interessantes: 
porque são coloridos e costumam 
ter mais imagens do que texto, 
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eles se mostram uma grande 
ferramenta para causar impacto e 
reduzir nossa resistência ao revisar; 
Por serem breves, é fácil revisar 
centenas de mapas por dia, sem o 
cansaço característico que causa a 
leitura de um resumo extenso, por 
exemplo.

Para construir bons mapas mentais 
é muito simples, e há algumas 
dicas que são necessárias:

1. Começar sempre pelo 
centro: seu mapa deve ter 
uma imagem central, a partir 
da qual nascem os demais 
ramos;

2. Uma ou duas palavras 
por ramo, no máximo. Essa 
é uma das recomendações 
mais difíceis que o iniciante 
encontra para seguir. A 
tendência é escrever textos 
inteiros, mas isso acaba com 
a validade do mapa, já que 
ele se torna simplesmente 
um resumo esquematizado, 
e não é essa a intenção. Com 
prática, é possível atingir 
essa recomendação em 99% 
dos casos em pouco tempo;

3. Uso extensivo 
de cores. Cores são 
importantes para o cérebro 
destacar certos elementos 
da construção visual. Depois 

de um tempo, a cor se torna 
uma indicação de localização 
da resposta à questão que 
você está resolvendo, e a 
cor não necessariamente 
precisa ter um significado 
direto ligado à informação 
do ramo;

4. Letra grande. Sabe 
por que resumo te dá 
vontade de dormir? Porque 
a letrinha é bem pequena, 
e você precisa ler linhas e 
mais linhas delas. No mapa 
mental, além de você ter 
pouco texto, cada palavra 
deve ser o maior possível, 
para não só causar interesse 
visual, mas também por ser 
mais fácil de ler e deixar a 
revisão do mapa ainda mais 
rápida;

5. Nada de ramos 
desgarrados. Em um mapa 
mental, tudo está ligado a 
alguma coisa. Então, nada de 
criar nuvens, anotações na 
frente ou no verso da página 
que você estiver usando. 
A ideia do mapa mental é 
que ele seja autônomo (e, 
por mais que você duvide 
da eficiência dele agora, ele 
funciona);

6. Muitos desenhos. Os 
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desenhos são alguns dos 
maiores responsáveis pela 
eficácia do mapa como 
instrumento de revisão. Você 
não precisa ser artista para 
fazer alguns desenhos. Eles 
podem ser toscos, mesmo, 
até porque a maioria de 
nós sabe desenhar, mas tem 
medo que outras pessoas 
vão dizer dos desenhos. 
Acontece que eles são 
seus e só precisam agradar 
você. Não perca tempo 
excessivo fazendo-os. Pegue 
uma ideia que represente 
aquilo que você quer dizer, 
faça seu desenho e siga 
em frente. Se você estiver 
usando o computador para 
construir seus mapas (como 
eu faço normalmente), basta 
procurar ícones na internet 
(em sites como findicons.
com e iconfinder.com), 
que já serão mais do que 
suficientes para te atender.

Periodicidade
Qual o ideia da periodicidade de 

sua revisão? Que ela seja diária. 

Isso normalmente é mais 
complicado no caso de resumos, 
que são extensos e demandam 
tempo (apesar de que, com essa 
nova sistemática proposta neste 
passo, ficará bem mais rápido).

Minha sugestão é que você faça a 
revisão diária dos seus conteúdos 
estudados na semana por meio 
dos mapas mentais. No caso de 
resumos, no mínimo uma revisão 
semanal (que pode ser também a 
revisão geral de todos os mapas 
mentais já produzidos).

A regra é simples: quanto mais 
você vir um conteúdo, mais terá 
condições de lembrar dele. E 
quanto mais conteúdos você 
lembrar, maior será sua nota na 
prova.

Revisão é essencial para quem 
quer ser aprovado com qualidade.

Mas de posse de todos esses 
conhecimentos, precisamos 
aprender como evoluir, o que 
nos leva ao próximo tópico.
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PASSO 7: O ZEN DA CALMA CONTEMPLATIVA

De tempos em tempos, é preciso parar e avaliar o que 
está acontecendo em nossas vidas. Não pelo simples 
prazer de avaliar, mas para que o progresso seja 
possível. Só o declínio é deliberado. O progresso deve 
ser planejado.



10 passos para o iniciante em concursos públicos

-  44  -

Tudo que vimos até agora é de 
extrema importância para sua 
aprovação.

Lembre-se, o tempo todo, que 
nosso foco aqui é este: que você 
consiga sua aprovação de forma 
consistente e consciente.

Para isso, é necessário (mas não 
suficiente) você coloque em 
prática o que vimos até agora. 

É necessário, também, que você 
entenda que cada dia em que 
você aprende, que cada desafio 
que você supera te torna uma 
nova pessoa.
E essa nova pessoa, para atingir 
resultados melhores, precisa de 
comportamentos diferentes.

É fácil imaginarmos isso se fizermos 
uma breve analogia com a forma 
física.

Imagine um cidadão obeso de 40 
anos e um triatleta profissional.

Será que a rotina deles é a mesma? 
Você imagina que eles comem as 
mesmas coisas, se movimentam 
da mesma forma e têm os mesmos 
tipos de pensamentos em relação 
à vida? Provavelmente não.

Agora, imagine que o triatleta 
profissional “nasceu” desse obeso 
de 40 anos. Ele estava fora de 
forma, sem saber o que fazer, 
até que encontrou um pouco de 

informação e fez duas pequenas 
alterações iniciais: reduziu o 
consumo de doces e passou a 
fazer 30 minutos de caminhada 
por dia.

Essas duas pequenas atividades 
provavelmente não fariam 
diferença na vida do triatleta que 
ele veio a ser. Mas para ele (o 
obeso) foram os primeiros passos, 
que certamente o levaram por 
uma distância enorme, porque 
todos nós temos que começar de 
algum lugar.

Nós também somos o obeso 
e o triatleta no que se refere a 
estudos. Nós começamos sem 
saber o que fazer, sem saber para 
onde ir, e qualquer passo é difícil. 
Mas precisamos dar o primeiro 
(recolher informação), o segundo 
(colocar em prática) e o terceiro 
(avaliar nosso desempenho e criar 
novas estratégias - adaptar-se).

Você precisa se adaptar. E 
para se adaptar você precisa 
aprender a contemplar o que está 
acontecendo em sua vida.

Muitas vezes, estamos tão 
envolvidos no turbilhão de 
acontecimentos em nossas vidas 
que não paramos para avaliar o 
que está acontecendo nem como 
está acontecendo.

Com os concursos, é fácil se 
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perder na quantidade de nomes, 
técnicas e expectativas que não só 
você nutre em relação ao próprio 
desempenho, mas também nas 
expectativas que outras pessoas 
nutrem em relação a você.

Muitas vezes, nos colocamos 
pressões irreais em relação ao 
aprendizado (quantas vezes já 
ouvi “não estou aprendendo 
tanto quanto gostaria” quando 
na verdade a pessoa não tem a 
menor ideia do que gostaria ou 
responde com algo na linha de “eu 
queria ler e entender de primeira 
o que leio”). Você espera que as 
coisas sejam mais fáceis do que 
são porque elas parecem fáceis 
para outras pessoas - embora não 
sejam, e isso seja apenas ilusão.

O que precisamos é entender o 
que se passa em nossas vidas e 
criar mecanismos de avaliação  
de nosso desempenho para 
poder mos evoluir nos estudos.
E essa é a base de nossa adaptação.

Adaptação é a última etapa do 
ciclo EARA, e vem logo antes de o 
Ciclo recomeçar. E é sobre ela que 
vamos falar hoje.

O que é a adaptação?
Adaptação é a prática que serve 
para registrar seu desempenho e 
gerar atenção para os elementos 

dentro de seus estudos que 
merecem mais atenção.

De cada 10 candidatos, é 
plenamente possível afirmar que 
pelo menos 8 deles não têm ideia 
de qual é sua pontuação média 
nas questões que resolvem, 9 não 
resolvem simulados e pelo menos 
9,5 não têm ideia de quanto 
tempo vão demorar para terminar 
os estudos - se é que um dia vão 
terminar.

E isso tudo graças à falta de 
adaptação.

O ato de adaptar-se envolve duas 
vertentes: registro e ação.

O que você precisa registrar? 
Todos os aspectos importantes 
dos seus estudos:

• Suas horas líquidas 
estudadas (horas líquidas são 
aquelas em que descontamos 
todas as pausas - banheiro, 
alimentação, facebook e por 
aí vai);

• Seu percentual de 
acerto em cada disciplina 
e em cada tópico, uma 
informação importantíssima 
que te permite avaliar seu 
desempenho objetivamente 
e entender as áreas em que 
você tem mais dificuldades e 
onde precisará atuar quando 
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não souber mais como 
evoluir;

• Seus simulados 
resolvidos. Avaliações 
completas nos contam uma 
história que muitas vezes 
as questões avulsas são 
incapazes de contar.

Quando eu deveria me adaptar?
A adaptação deveria ser uma 
atividade diária. Sempre que você 
finaliza uma sessão de estudos 
(duração de contato com uma 
disciplina, que deveria durar 
de trinta minutos ou uma hora), 
você deveria anotar os dados do 
que aconteceu, de qual foi seu 
desempenho nos exercícios para ter 
uma clara noção de como as coisas 
estão caminhando.

A adaptação é um momento 
simples, de fechamento, mas que 
é muito importante para que você 
possa ter a chance de se destacar 
da loucura do dia a dia e observar 
seu processo de evolução por fora.

Além disso, contemplar os 
estudos também é uma chance de 
entender que nem tudo está sob 
nosso controle, o que é o tema da 
próxima unidade.
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PASSO 8: BOLAS DE 
CRISTAL QUEBRADAS
Quando se trata de previsões, a 
literatura é farta em exemplos para dizer 
o quanto elas são imprecisas. Quando 
dependemos do Governo, então, tudo 
não passa de um jogo de adivinhação - 
infelizmente, um do qual dependemos.
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Não tenho dados para afirmar que 
Brasília é A CAPITAL dos concursos 
públicos, e certamente uma 
afirmação assim geraria protestos 
(justificados) de outras cidades e 
estados que também têm a cena 
do serviço público movimentada.

Mas admitindo por um momento 
que seja, podemos dizer que aqui 
também há uma grande fábrica 
de boatos. Todas as semanas, 
segundo os boateiros, sairá um 
novo concurso ou será autorizado 
este ou aquele, o que, claro, gera 
uma avalanche de inscrições em 
cursos preparatórios.

Mas qual o problema disso? É que 
nós estamos brincando com algo 
que podemos tentar prever, mas 
nunca conseguiremos controlar.

Para facilitar o causo (em 
uma situação extremamente 
simplificada), imagine que você 
esteja esperando a autorização 
de algum concurso do Poder 
Executivo Federal.

A primeira etapa para que esse 
concurso ocorra é uma autorização 

do Ministério do Planejamento 
(MP), que sinaliza ao órgão 
solicitante que há orçamento para 
a realização do certame e para a 
contratação dos futuros servidores. 
Nessa hora, começam os anúncios 
dizendo que o concurso “vai sair”.

Mas o MP não tem prazo para 
autorizar os concursos, e uma vez 
autorizados, os concursos do Poder 
Executivo podem acontecer em 
até 6 meses, prazo normalmente 
prorrogável. Então, a partir do 
momento em que o órgão solicita 
o concurso, pode demorar de 1 
mês até 2 anos, digamos, para a 
prova acontecer de fato.

Isso não é para te desanimar, mas 
para que você fique ciente que 
não é possível prever tudo nos 
concursos, e mesmo aquilo que 
deveríamos poder prever (como o 
lançamento de uma prova após a 
autorização) às vezes é errático.

É assim que os boatos nascem:

Uma outra situação:

As eleições foram em Outubro 
de 2014. Até o início de 2017, o 
concurso ainda não havia sido 
realizado. Sabemos que ocorrerá
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Isso não é má fé na maioria 
dos casos. Simplesmente há 
uma vontade de propiciar 
uma preparação adequada do 
candidato com antecedência, 
porque quanto antes você 
começa, maiores suas chances de 
aprender o conteúdo em tempo 
hábil. Mas não há promessas.

O que você pode fazer, então?

O mesmo que fazemos todos: 
lembrar que não temos bolas de 
cristal, e que o futuro não pode ser 
previsto, apenas administrado.

Administrar o futuro significa lidar 
com imprevistos, sim, de forma 
elegante. Significa entender que 
estudar para uma prova que 
não saiu não é tempo perdido - 
é tempo investido. Cada minuto 
que você estuda as coisas ficam 
mais fáceis - naquela prova e na 
próxima.

O estudo se acumula. O 
conhecimento é aproveitado não 
só para a prova para a qual você 
está se preparando, mas para as 
próximas que você vai fazer. É o 
fenômeno da agregação cíclica: 
quanto mais você sabe, mais fácil é 
aprender, como colocar as últimas 
peças no final de um quebra-
cabeças quase completo.

Significa entender que em um 
país ainda instável, viveremos 

momentos de crise econômica, 
política, social, e esses momentos 
podem impactar negativamente 
a publicação de concursos. 
Razões políticas podem suspender 
ou adiar provas. Mas o candidato 
(futuramente) aprovado é aquele 
que usa os momentos de baixa, 
de desânimo, exatamente para 
treinar, para estar pronto para 
quando o melhor de sua presença 
for necessário.

E enquanto todo mundo vai 
estar tentando colar os cacos 
com a publicação de um bom 
edital, você vai estar por cima, só 
observando e respirando fundo 
com tranquilidade por sua decisão 
de permanecer firme.

Como você pode fazer isso? Se 
preparando, sim, mas atualizando 
o rumo quando for necessário.

Em um momento de imprevisão, 
você precisa de uma atitude de 
combate, em que o objetivo é 
móvel, assim como sua disposição 
em persegui-lo.

Se você está se preparando para 
uma prova e surge outra com 
maiores possibilidades de ser 
liberada, por que não persegui-la?

Escrevi sobre “promiscuidade 
editalícia” no livro sobre o 
Ciclo EARA, mas é importante 
lembrar que o conceito se aplica 
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a momentos de calmaria e de 
estabilidade, e nem sempre 
estaremos vivendo assim. 
É importante ter foco, mas 
também é importante saber 
aproveitar estrategicamente as 
oportunidades.

Por isso reforço tanto a necessidade 
de saber estudar. Quando você 
sabe estudar, a prova para a qual 
você está se preparando é quase 
um detalhe - você tem plena 
consciência de que, por mais que 
seja desafiador, você será capaz 
de compreender os conteúdos e 
de vencer a batalha.

Quando você sabe estudar, você 
não chega em um novo edital ou 
em uma nova autorização com ar 
de derrota - pelo contrário, chega 
com vontade e determinação. E 
sua atitude no início de um projeto 
assim já é metade do caminho que 
você vai ter de andar.

Infelizmente, falar sobre atitude 
foge um pouco do escopo deste 
livro - o que é uma pena (embora 
tratemos disso no Blog do 

Fernando Mesquita, no meu canal 
do YouTube e em outros livros que 
publiquei). Mas se eu puder dizer 
só uma frase sobre isso, direi o 
seguinte:

O seu resultado final é muito 
semelhante à sua atitude. Nós 
só podemos fazer o melhor que 
podemos fazer, não mais do que 
isso. Mas para querer fazer o 
melhor, você precisa acreditar que 
pode fazer o melhor, e precisa 
acreditar que esse esforço terá 
correspondência em termos de 
resultados.

Então, não se desespere, porque é 
isso que a maioria das pessoas faz. 
E, como sabemos, a maioria das 
pessoas não é aprovada. Então, 
comece a se destacar da massa. É 
certamente um processo doloroso, 
mas se você chegou até aqui, você 
já deu passos importantes nesse 
sentido. Meus parabéns!

O que nos leva à próxima unidade.
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PASSO 9: DE TERNO NA 
SARJETA

Nem tudo são flores quando se trata 
de concursos públicos. Com a evolução 
dos processos, tem sido cada vez mais 
desafiador manter-se atualizado e 
presente na preparação. Precisamos 
estar cientes de que momentos ruins 
virão e preparados para encará-los.
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Está é uma parte triste, mas 
prometo ser breve.

Já que ninguém trata do elefante 
no meio da sala, sinto que é 
minha responsabilidade não só 
reconhecer a presença dele, mas 
tratar das razões dessa presença.

Você não vai passar em algumas 
provas.
Na verdade, se você gastar 
tempo suficiente nessa vida, você 
provavelmente vai ser muito mais 
reprovado do que aprovado.

E isso vai doer. Vai incomodar. 
Imensamente.

Em algumas provas você realmente 
vai querer passar. Vai estudar bem, 
de corpo e alma, vai fazer tudo 
certo, conforme manda o manual. 
E, por incrível que pareça, mesmo 
assim não vai passar.

Já vi acontecer um milhão de 
vezes. Já aconteceu comigo. 
Já aconteceu com amigos. Já 
aconteceu com conhecidos e 
alunos.

E provavelmente vai acontecer 
com você.

Em 2012 aconteceu a prova que 
eu mais queria passar na minha 
vida - Analista Legislativo - Área 
Administrativa do Senado Federal. 

À época do resultado, eu estava 

em Nova Iorque, na loja da Apple 
na quinta avenida. O local é um 
enorme cubo de vidro no meio da 
cidade mais famosa do mundo. 
Fica à margem de uma das ruas 
mais movimentadas da cidade, 
ao lado do prédio onde moram 
algumas celebridades, inclusive 
Yoko Ono, viúva de John Lennon, 
dos Beatles. A poucos metros do 
Central Park, de cuja estação de 
metrô saímos para chegar lá.

Tinha viajado com minha esposa, 
chegado poucos dias antes, e 
estávamos aproveitando uma 
viagem bem bacana em um 
momento muito legal da vida em 
que tudo estava dando certo.

Eu tinha certeza que tudo ia dar 
certo e que ia ser aprovado, 
porque eu tinha feito tudo certo.

Chegando na loja da Apple, 
procurei o primeiro iPad que 
encontrei para entrar no site da 
FGV e conferir o gabarito.

O papel amassado com minhas 
respostas estava no bolso, cheio 
de promessas. Aquela conferência 
me levaria a um futuro sem 
preocupações financeiras, com 
muito trabalho, com um valor 
próprio profissional que eu iria 
construir com muita dedicação. 
Um futuro em que seria possível 
viajar sem contar os centavos para 
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fechar a viagem. Um futuro em 
que o sustento da minha família 
estaria garantido e eu só precisaria 
me preocupar em ser o servidor 
público exemplar que sempre 
tentei ser.

Retirei-o lentamente do bolso, 
saboreando cada segundo. Sabia 
que aquele momento faria parte 
da minha biografia. Seria o novo 
capítulo de uma jornada com altos 
e baixos, mas que acabaria em 
alto estilo.

A loja estava cheia. Era possível 
ouvir o zumbido das pessoas 
conversando animadamente e 
circulando entre os lançamentos 
dos produtos tecnológicos 
expostos.

Ignorando o burburinho e o frio 
que fazia, acessei o site. O ruído 
ao redor diminuiu até cessar, 
enquanto eu sentia meu próprio 
coração pulsar mais alto e minha 
respiração acelerar.

Depois de alguns segundos, tudo 
ficou em silêncio. Eu tinha foco 
total na tela do equipamento. 
Comecei a conferir questão por 
questão.

O suor escorria pela minha testa, 
apesar do frio. Primeira questão: 
certa. Segunda questão: certa. 
Terceira questão: errada.

Errada? Bom, deve ter sido um 
deslize.

Quarta questão: Errada.

“Hum… já está bom de parar. 
Tivemos emoções o suficiente por 
uma prova”, pensei.

Quinta questão: errada.

As coisas começaram a passar mais 
rápido, até pararem. Eu já não 
ouvia mais nada e quando minha 
esposa voltou, me encontrou todo 
branco, encostado em uma das 
bancadas com um papel amassado 
na mão. As lágrimas escorriam 
pelo canto do rosto.

“Não passei”, disse a ela. “Por 
duas questões. Em Português”.

E, de repente, todo aquele futuro 
brilhante que eu tinha pela frente 
se esfarelou. Despedaçado por 
conta de duas míseras questões 
em uma das disciplinas que eu 
mais dominava.

Em 2012, eu fui reprovado por 
2 pontos na prova que eu mais 
queria passar na minha vida toda. 

Eu nunca estudei tanto. Foram 
centenas de horas me preparando 
exclusivamente para uma prova. 
Eu li livros que nunca tinha lido, 
resolvi questões que nunca tinha 
resolvido. Aprendi as manhas e os 
macetes de uma nova banca. E não 
passei por conta de duas questões 
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em português. Disciplina que, em 
todas as outras oportunidades e 
provas que faço, fico com algo 
entre 70 e 90% da prova.

Eu não passei porque não estudei 
português. Porque eu nunca 
estudava português. E isso nunca 
tinha feito falta. 

Até que fez.

Em qualquer fracasso, você 
pode encontrar uma ou mais 
razões por que as coisas não 
deram certo. Mesmo que você 
não queira aceitar. 
Passar por um processo de 
avaliação e assumir que nós fizemos 
algo errado é muito doloroso. É 
doloroso pensar que você ignorou 
algo que não parecia importante 
mas que se mostrou fundamental. 
E isso é algo que as pessoas fazem 
todos os dias. 

Nem sempre é nossa culpa. Em 
um pequeno percentual das 
situações, a prova era realmente 
imprevisível. Ou você não estava 
preparado para o que viria pela 
frente. Em ambos os casos, não 
era para ser.

E é isso que eu chamo de estar 
sentado de terno no chão da 
sarjeta.

Quanto mais você avançar, 
maiores serão seus sonhos. E 

maiores serão seus tombos. 
Isso é necessariamente ruim? 
Certamente não.

Eu aproveitei cada minuto do 
meu momento pós-reprovação. 
Se tivesse passado naquela 
prova, não sei se estaríamos aqui 
conversando sobre isso. Não teria 
me tornado servidor da Câmara 
dos Deputados (Casa irmã que 
me recebeu de braços abertos e 
onde fui muito feliz). Os fracassos 
constróem muito mais a vontade 
de contribuir do que os sucessos.

Fracassos fazem parte do 
sucesso. Eles são os degraus que 
te levam até sua aprovação.
E na hora era absolutamente 
impossível acreditar nisso, e eu 
provavelmente socaria alguém que 
me dissesse isso naquele dia, de 
tão lamentável que era meu estado. 
Mas o tempo mostrou que esse 
era o caso.

Não, não foi fácil. Mas quando 
você entende que o passado é 
apenas uma fantasia, fica muito 
mais simples seguir com sua vida.

Você não vai passar em todas as 
provas. Você provavelmente não 
vai passar em algumas provas que 
quer.

Minha sugestão é: queira com toda 
a vontade do mundo até o dia da 
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prova. No dia seguinte, descanse, 
deixe-a no passado e siga em 
frente. Se você tiver passado e for o 
cargo dos seus sonhos, ótimo. Seja 
feliz. Senão, continue em frente. A 
vida não para. Você vai chegar lá 
se der os passos certos, mesmo 
que tenha alguns percalços pelo 
caminho - como todos temos.

E isso nos leva ao nosso último 
passo.
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PASSO 10: APRENDA A 
PILOTAR UM FOGUETE
A mágica da vida não é termos a 
capacidade de nos reiventar nos 
momentos necessários, mas termos 
condições de viver nas incertezas, 
buscando sempre melhorar, mas sem 
a garantia de que vai dar certo. Só 
podemos fazer nosso melhor.
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Alguns anos atrás, li um livro que 
mudou minha vida e a percepção 
que tenho sobre os eventos dela.

O livro chama-se Slight Edge, de 
Jeff Olson.

Olson trata da importância de 
pequenos incrementos na vida e 
conta histórias interessantíssimas 
sobre qual o impacto do que ele 
chama de “ganhos marginais”.

Fonte da imagem: http://jamesclear.com/marginal-gains

O autor defende que, ao longo 
do tempo, se você tomar uma 
atitude ou fizer uma mudança 
que te faça 1% melhor, o ganho 
no longo prazo será enorme.
E isso é uma mudança radical de 
pensamento em relação àquilo que 
consideramos a forma “correta” 
de fazer mudanças.

Achamos que a mudança, para 
ser eficaz, precisa ser feita 
integralmente hoje, de forma 
radical.

Se você quer parar de fumar, 

precisa cortar todos os seus 
cigarros hoje.

Se você quer emagrecer, precisa 
correr 10km hoje e só comer salada 
pelos próximos 6 meses.

Se você quer estudar, precisa cortar 
tudo de sua rotina e começar hoje 
mesmo a estudar 10 horas por dia. 
Certo? Errado.

A vida não funciona assim e nós 
não funcionamos assim.

Entender o processo de mudança 
(que deve ser gradual e segue, 
nos casos bem-sucedidos, a 
lógica do Kaizen japonês) é 
fundamental para que você possa 
não só começar bem, mas fazer as 
alterações necessárias ao longo 
da vida (não só nos estudos e na 
preparação para concursos, mas 
na vida).

Além disso, é importante também 
entender a condução desse 
processo.

Olson fala sobre os foguetes 
espaciais Apollo e sobre o 
fenômeno que é levar um desses 
da Terra até a Lua.

Segundo o autor, “em seu 
caminho para aterrissar de forma 
segura com os astronautas na Lua, 
o milagre da engenharia moderna 
que é um foguete Apollo fica no 
curso certo aproximadamente 2 a 
3% do tempo. O que significa que 
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cerca de 97% do tempo que leva 
para sair da Terra e chegar na 
Lua, ele está fora de rumo. Em 
uma jornada de mais de 400.000 
quilômetros, o veículo está na rota 
de fato por aproximadamente 
12.000 quilômetros. Ou, se 
colocarmos de outra forma, para 
cada hora de voo o rumo está 
correto durante menos de um 
minuto. E ainda assim, a nave 
chega à Lua - de forma segura - e 
retorna para contar a história.”

O autor é partidário da teoria 
de que para você conseguir o 
que quer, basta traçar uma meta, 
ter uma evolução gradual em 
direção ao seu objetivo. E você vai 
conseguir todas as vezes.

Acredito que ele esteja certo. Nos 
concursos, acontece da mesma 
forma.

Durante a maior parte do tempo, 
você vai estar errando, não 
acertando. Isso não é motivo para 
desespero, é apenas uma dura 
realidade. 

Para acertar, você precisa errar. 
E quanto mais você errar - e se 
preocupar com a correção do erro 
- mais você vai acertar.

Então, você começa a perceber 
como são infundadas as angústias 
de muitos candidatos que dizem 
que querem “fazer certo”. Isso é 

um problema porque o certo para 
mim não necessariamente é o 
certo para você.

Há melhores práticas? Certamente. 
Mas mesmo as melhores práticas 
precisam ser adaptadas à sua 
realidade.

Não há técnica perfeita, não há 
prática perfeita. Nada vai ser 
perfeito para você e tudo precisa 
ser adaptado.
Vejo candidatos que querem ter 
a resposta para todos os seus 
problemas em um curso, em um 
material, em uma pessoa. Mas 
infelizmente isso não é a possível. 
Pode ser que um curso seja 
70% perfeito para você e 30% 
completamente inadequado. 

Isso significa que o curso seja 
ruim? Pelo contrário. Ele é 
excelente, porque já te mostrou 
70% do caminho e te deu 70% 
das respostas. Os 30% restantes 
você pode encontrar em leituras, 
em outros cursos que te ajudem 
a encontrar solução para suas 
dúvidas.

Pode ser que você encontre um 
livro excepcional sobre a disciplina 
que você quer estudar, mas ele só 
cubra os primeiros 50% da matéria 
que você tem de estudar. Isso 
significa que ele seja um livro ruim? 
Claro que não. Significa apenas 
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que você vai precisar de outros 
materiais para finalizar seus estudos e 
atingir seus objetivos.

Esse pensamento é extremamente 
libertador, porque te permite entender 
que se você está incomodado por 
alguma coisa não ser perfeita para 
você pode significar que você está 
no caminho certo. 

Significa que você está corrigindo 
seu rumo, agora que o básico passa 
a ser insuficiente. Significa que você 
está entendendo que o erro é o 
comportamento padrão, e que se 
você passa 1% do tempo total na 

rota e o restante corrigindo seu rumo, 
ajustando sua rotina e procurando 
melhorar, você pode chegar até a 
Lua.

A aprovação se faz não com a certeza 
de que você está no caminho certo - 
porque você nunca terá essa certeza - 
mas com o seu próprio conforto com 
a incerteza, mas a constante tentativa 
de fazer certo.

É fácil? Claro que não. Mas se fosse 
fácil, qualquer um faria.

O que nos leva ao nosso próximo (e 
final) ponto.
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CONCLUSÃO
Grandes conquistas são construídas 
com pequenas vitórias diárias. São os 
momentos em que reconhecemos a 
evolução que nos dão força, coragem e 
determinação para seguir na caminhada.
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Se você chegou até esta página, 
meus parabéns. Você já tem uma 
grande vitória.

Pela minha experiência, é possível 
afirmar com bastante tranquilidade 
que a maioria das pessoas que pegou 
esse livro parou no meio.

E isso é bastante representativo da 
situação dos candidatos a concursos 
públicos.

As pessoas que não chegam ao 
final de um livro assim, em tom 
de conversa, tentando passar 
informações importantes entre 
histórias (espero) divertidas não 
têm condições de conseguir 
aprovação em um concurso público 
concorrido.
E, desculpe, isso vale para você que 
veio direto até a última parte do livro 
sem ler o restante.

Concursos públicos são um jogo de 
resistência. Você precisa provar que 
consegue se segurar, manter o ritmo, 
acreditar que seus esforços estão 
sendo recompensados.

São um jogo também de estratégia. 
Você precisa procurar melhores 
formas de fazer o que precisa ser feito, 
entender os concorrentes e trabalhar 
mais e melhor do que eles se quiser 
conseguir resultados diferentes.

Porque, afinal, a melhor forma de 
conseguir os resultados que todos 

conseguem é fazer o que todos 
fazem.

Por isso, ao longo do texto falo 
tanto sobre a necessidade de você 
se adaptar, de aprender, de corrigir 
o rumo escolhido para garantir a 
chegada.

Essa capacidade é o que vai permitir 
que você se diferencie. Cada um de 
nós é único. Então, embora partamos 
de um ponto comum, aprendendo as 
mesmas coisas e testando as mesmas 
práticas, uma vez que começamos a 
ter discernimento do que funciona ou 
não (o que só vem com a dedicação 
de pensar sobre o processo), é hora de 
pegar as informações e transformá-las 
em algo único, quase como se fosse 
um novo DNA.

Esses 10 passos são os únicos 
para você poder pensar em uma 
aprovação? Claro que não. Mas são 
excelentes primeiros 10 passos. Com 
eles, você terá condições de entender 
a lógica inicial dos concursos, escolher 
sua área, entender como começar a 
estudar e a partir daí desenvolver-se 
rumo à aprovação.

Quanto tempo vai levar? Não se 
sabe. Qualquer prazo estabelecido 
será fictício. É possível passar em 
concursos públicos em 3 meses? Sim. 
É possível começar do zero e passar 
em algumas semanas? Certamente.

Minha teoria é: se você quiser ter 
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uma boa história, passe rápido e 
passe logo. Um ganho rápido, uma 
aprovação expressa, te permite 
adquirir a confiança necessária 
para alçar voos mais altos. 

Passar rápido envolve muito 
esforço e muita dedicação. 
Mas envolve principalmente 
criatividade. Quando falo para as 
pessoas que você pode fazer isso 
(passar rápido), elas normalmente 
replicam com alguma desculpa 
sobre sua rotina ou sobre seus 
recursos ou sobre sua educação 
básica e sua falta de base.

Se esse for o seu caso, você tem 
duas opções: ou você encontra 
uma forma de lidar com essa 
questão (deixando de lado as 
desculpites) ou vive como bastante 
gente vive - pelejando pela vida 
de concursando, sem entender 
por que não consegue passar.

Se você tratar sua aprovação em 
concursos como o que é mais 
importante para você, tenha 
certreza que ela será rápida. A 
vida normalmente te retribui 
aquilo que você dá para ela. Se 
você dá atenção, terá resultados 
consistentes. Mas se você oferece 
falta de foco, receberá resultados 
confusos.

Enquanto você tentar equilibrar 10 
bolas no ar, como um malabarista 

no semáforo, você vai passar o 
tempo todo fazendo isso, e ainda 
assim algumas vão cair no chão. 
Quando você escolher a mais 
importante e se agarrar a ela, as 
coisas vão começar a mudar. 

Acima de tudo, eu acredito que 
você é capaz. Provavelmente 
acredito mais em você do que 
você mesmo(a).

Eu posso não te conhecer 
pessoalmente, não saber de 
suas dificuldades particulares 
ou de suas aptidões pessoais, 
mas posso dizer que você 
tem um enorme potencial não 
explorado. Um potencial que 
pode te levar aonde você quiser, 
inclusive a qualquer aprovação 
que você decidir buscar.

Os aprovados em concursos são 
seres humanos como eu e você. 
São pessoas com sonhos, medos 
e aflições. Não são ETs super 
dotados e imunes à frustração. 

E você vai ver isso. Com o tempo, 
você vai perceber a força que tem, 
vai se dedicar e entender que 
consegue o que quiser - e que só 
depende de você.

Sucesso na sua busca e conte 
comigo ao longo dessa jornada.

Fernando Mesquita
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VAMOS CONTINUAR CONVERSANDO?

TE VEJO LÁ! OBRIGADO POR LER E ATÉ BREVE!

Desde a primeira publicação deste livro, nos idos de 2015, muita coisa aconteceu. Meu 
canal do YouTube se consolidou como o maior do País em técnicas de preparação para 
concursos e outras mídias foram surgindo, crescendo, desaparecendo.

Comunico-me diariamente com meus leitores e audientes, e espero que você possa fazer 
parte desse grupo. Meu objetivo sempre será te acompanhar nessa jornada e fazer seu 
caminho mais fácil, seja com provocações, seja com sugestões ou aprendizados que tive 
ao longo da vida. Nos vemos por lá:

Meu canal no YouTube é o maior do País em técnicas de 
preparação para provas e concursos públicos. Vídeos 
novos sempre com o melhor de estratégias para você 
vencer mais rápido. bit.ly/fernandoyt

Instagram: Fui fotógrafo profissional durante vários 
anos. Então, além de falarmos de vida, desenvolvimento, 
sucesso, você ainda tem lindas imagens para ajudar na 
jornada. Felicidade garantida. bit.ly/fernandoig

Facebook: aqui, podemos conversar. Textos mariores, 
links importantes, anúncios relevantes e todo tipo de 
conteúdo. Por ser uma rede mais versátil, é lá também 
que teremos a maior quantidade de conteúdo. Claro, 
só o melhor para você. bit.ly/fernandofb


