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Com apenas 20 anos Gustavo Nogueira de Sá decidiu lutar por sua independência 

financeira e um futuro melhor por meio das carreiras públicas concursadas. E, em 

apenas 04 anos, foi aprovado em 10 concursos públicos concorridíssimos das mais 

diversas áreas, sem nunca fazer nenhum cursinho preparatório e mesmo após ter 

estudado praticamente sua vida inteira em escolas públicas. 

 

Ele entendeu que não poderia seguir a manada para alcançar rapidamente seus 

objetivos e que os métodos tradicionais de estudos para concursos não seriam a melhor 

e única fórmula para o sucesso. 

 

Suas aprovações e conquistas transformaram seu destino e o de sua família. Mas ele 

não parou por aí. 

 

Após perceber que muitas pessoas tinham uma história muito parecida com a sua e os 

mesmos desejos que ele já teve um dia, de conseguir uma carreira verdadeiramente 

recompensadora em todos os sentidos com seus próprios esforços, decidiu ajudá-las a 

também realizar seus sonhos, mostrando todos os detalhes de sua trajetória no mundo 

dos concursos. 

 

E é exatamente isto que você vai encontrar neste livro: você enxergará os concursos 

públicos de uma nova forma, aprenderá a transformar sua mentalidade atual e 

encontrará uma fórmula efetiva e personalizada de aprendizado, para obter o sucesso e 

a tão sonhada aprovação. 
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SOBRE O AUTOR 

  

   

Gustavo Nogueira de Sá é graduado em Direito e pós-

graduado em Direito Material e Processual do Trabalho. Teve sua formação escolar no 

sistema público de ensino e iniciou seus estudos para concursos públicos em 2006, em 

seu primeiro ano na faculdade de Direito. 

  

Em um prazo de menos de 04 anos foi aprovado em 10 

concursos públicos concorridíssimos das mais diversas áreas,  sem nunca fazer qualquer 

cursinho preparatório. 

  

É um dos fundadores do aplicativo para smartphones e 

tablets Peso 2 Concursos e do canal sobre concursos públicos do YouTube Bitolei! 

(www.youtube.com/c/Bitolei). Também é autor do ebook “Como ser aprovado em 

vários concursos gastando pouco” e do Livro "Aprovação Ágil - Guia Prático para 

Aprovação em Concursos - 2ª Edição", que já ajudou milhares de pessoas a melhorarem 

seus rendimentos nos estudos e suas notas em provas e concursos. 

  

Atualmente exerce o cargo de Analista Judiciário – Área 

Judiciária, na função de assistente de gabinete de desembargador do Tribunal Regional 

do Trabalho da 2ª Região (SP). 
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INTRODUÇÃO 

  

Neste manual de preparação para o sucesso em concursos públicos serão 

analisados os fatores determinantes para o alcance do cargo público concursado de seus 

sonhos, com um texto conciso e linguagem acessível a todos, evitando-se qualquer 

forma de “juridiquês” ou a escrita prolixa, algo comum neste mundo dos concursos. 

  

Basicamente trataremos neste guia de quatro grandes pilares para a 

aprovação: 

  

-    Motivação e mentalidade (mindset); 

-    Metodologia de Estudos; 

-    Material de estudos; 

-    Estratégias de aprovação. 

  

Portanto com este livro você aprenderá de forma ampla tudo que é 

preciso para que você consiga de destacar no mundo dos concursos públicos, e 

entenderá como condicionar seu cérebro e suas ações para se tornar uma máquina de 

aprovação. 

  

Boa jornada e bons estudos! 
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INSPIRE-SE 

  

Qual sua motivação para buscar um cargo público concursado? 

  

O quão longe você está disposto a ir para atingir seu objetivo final? 

O que você deixaria de lado para chegar ao cargo de seus sonhos? Você estaria 

disposto a mudar sua rotina para alcançá-lo? 

  

Estas são perguntas que devem ser respondidas para que você possa criar 

um estado de espírito favorável ao seu crescimento nos estudos para concursos 

públicos. Em um mundo ideal toda pessoa deveria definir tais questões antes mesmo de 

iniciar seus estudos. E, caso ainda não tenha feito tais indagações sobre si mesma, 

deveria o quanto antes analisar seu íntimo e definir estas respostas. 

  

E você deve entender que não há respostas certas neste caso (e uma 

errada não anula uma certa  - sinto muito CESPE!). 

  

Falamos aqui sobre perguntas e respostas que só interessam a você, e que 

sequer necessitam ser divulgadas para outras pessoas. É uma análise do seu cerne, da 

sua mais profunda intimidade, uma busca pelo seu autoconhecimento, que vai definir o 

seu sucesso nos concursos públicos. E você deve ter em mente que esta análise do seu 

íntimo será fundamental para seu foco e determinação nos estudos, e fará a diferença 

para sua aprovação. 

  

Lembre-se que no mundo dos concursos seu o sucesso depende apenas 

de você. Você pode alcançar todo conhecimento necessário para ser aprovado, 
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independentemente de sua condição social e de seu histórico familiar ou escolar, pois 

atualmente há abundância de informações e a tecnologia facilita muito a disseminação 

de conteúdo de qualidade, seja de forma gratuita ou com baixo custo. 

  

Após muitos anos estudando para concursos públicos, trabalhando no 

setor público e convivendo com muitas pessoas que foram aprovadas em vários 

concursos, percebi um padrão entre os aprovados. Todos tiveram uma motivação forte 

e específica para conseguir seu objetivo. Cada um teve um propósito, cada um com 

suas peculiariedades e história de vida, mas todos que alcançaram seu objetivo tiveram 

como ponto comum uma grande motivação impulsionando sua caminhada. 

  

Percebi que uma motivação irrefreável foi o fator que definiu o destino 

destes aprovados. Este é o núcleo de uma vida de sucessos dentro dos concursos, que 

torna secundário até mesmo o método e o material de estudo utilizado. Eu conclui, 

portanto, que a motivação é o ponto mais importante na trajetória de um concurseiro 

de sucesso. Tanto que a motivação é o tema do primeiro capítulo deste manual, devido 

a sua fundamental importância. 

  

Conheço servidores que estudaram com todos os métodos possíveis e 

imagináveis, com as mais diversas referências bibliográficas, que estudaram por conta 

própria e que se limitaram a assistir videoaulas; que começaram a estudar antes dos 20 

anos e que começaram seus estudos junto com seus filhos de 20 anos; porém não 

conheço nenhum aprovado que não tivesse uma forte motivação para ser aprovado. 

Esse é o motor que impulsiona qualquer plano de vida, e sem esse propósito torna-se 

impossível o sucesso. 
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A motivação verdadeira, quando absorvida de forma completa pela sua 

mente, traz consigo grandes reflexos que influenciam diretamente na busca de seu 

objetivo. E as consequências de sucesso deste seu novo pensamento, completamente 

direcionado ao seu objetivo de vida, pode ser originado e explicado pela fé, pelas teorias 

físicas mais recentes e também pela nossa própria biologia. E quanto mais 

conhecimento você tiver sobre estas informações, mais facilmente você conseguirá 

treinar sua mente a alcançar sua meta.   

  

As consequências da fé são fenômenos até hoje inexplicáveis 

empiricamente pelo homem, mas sabemos de seus reflexos extremamente positivos 

em nossas vidas. Note que aqui não tenho a intenção nem a pretensão de tratar sobre 

religiosidade. Apenas vou demonstrar alguns fatos que comprovam a efetividade de se 

acreditar em algo com todas suas forças, seja por causa da existência de uma força 

divina ou pelos efeitos psicológicos que a fé causa em nossos corpos. 

  

Como exemplo mais claro dos efeitos da fé temos experiências com 

placebos, em que laboratórios farmacêuticos testam em um grupo de doentes 

determinada droga, alternando remédios com a droga a ser testada e pílulas sem 

qualquer componente relevante. O mais impressionante é que mesmo pessoas que 

iniciam o tratamento com a “pílula de farinha” são curadas. Este é o chamado efeito 

placebo. 

  

E isto é claramente um reflexo da fé em seus corpos. Elas acreditaram de 

forma tão forte em sua cura que de fato conseguiram tornarem-se saudáveis. Seja pela 

intervenção divina ou pelos efeitos da crença sob seus corpos, o fato é que elas 

conseguiram seu objetivo: a cura. 
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A teoria da atração (explicada no livro e documentário O Segredo, de 

Rhonda Byrne) busca explicações para os reflexos dos seus pensamentos no plano 

material. Em uma breve síntese, segundo esta teoria, nós funcionamos como antenas 

que recebem e emitem sinais, que são nossos pensamentos. Os sinais que emitimos 

para o universo nos são devolvidos na mesma moeda. Nós emitimos e recebemos 

energia. Se pensarmos constantemente apenas em nossas dívidas, aparecerão mais 

contas em sua caixa dos correios. Se pensarmos em escassez de dinheiro, o dinheiro 

sempre será escasso. Agora, se pensarmos em abundância de oportunidades, em 

abundância de sucesso, isto ocorrerá em nossas vidas. Segundo esta teoria devemos 

exercitar e direcionar nossos pensamentos para somente aquilo que desejamos, e 

limpar nossa mente de todos obstáculos que podem estar presos em nossa imaginação. 

  

Nossos pensamentos causam efeitos diretos em nossos corpos e no 

plano material que nos cerca, e isto não podemos negar de forma alguma. Mesmo que 

você não acredite no discurso sob o prisma da fé, a ciência física e biológica dão 

fundamento aos benefícios do controle de seus pensamentos, e comprovam como este 

monitoramento facilita o alcance de seus maiores sonhos. 

  

Você pode até talvez achar piegas essa teoria na parte em que “o universo 

recebe nossos sinais e os devolve da forma que mentalizamos”. Eu confesso que 

também tive uma restrição a esta idéia no início, por sempre ter sido uma pessoa muito 

cética, que precisa ser convencida com dados para qualquer decisão. 

  

Porém ao ler pela primeira vez sobre esta tese lembrei-me da teoria das 

cordas (sim, sou nerd e adoro essas coisas; e não, não aprendi isso assistindo The Big 

Bang Theory). Esta é uma relativamente recente teoria física que, em um brevíssimo 

resumo, afirma que as verdadeiras partículas primordiais são formadas por energia, que 
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vibram em diferentes frequências. Portanto, há muito se sabe que os prótons, nêutrons 

e elétrons não são as partículas mínimas de toda matéria, como aprendemos no ensino 

escolar básico, mas são na verdade formados por “pedaços” menores de energia pura. E 

isto muda todo nosso entendimento sobre as diferenças e conexões entre o mundo 

físico e o mundo dos pensamentos, pois na verdade o mundo físico, segundo esta teoria, 

seria formado primordialmente por frequências, da mesma forma que nossos impulsos 

cerebrais (inclusive nossos pensamentos). 

  

Isto, ao meu ver, torna muito mais plausível a tese que nossos 

pensamentos produzem efeitos no mundo material. E este pensamento com certeza 

mudará todos os aspectos de sua vida para melhor, inclusive nos estudos. 

  

Os efeitos da motivação em nosso cérebro são ainda mais facilmente 

visualizados. E aprender a condicionar nosso cérebro é possível, se entendermos de 

forma profunda como ele funciona. 

  

Nosso cérebro pode ser dividido entre a área racional, o neocórtex, e a 

área que controla nossos desejos e sentimentos, o cérebro límbico. E nossas tomadas 

de decisões diárias são primeiramente impulsionadas pelo cérebro límbico, que 

controla nossos instintos, paixões e desejos. Ele também controla nosso processo de 

decisão. Esta área do cérebro processa as informações com muito mais rapidez e 

qualidade do que a área racional. 

  

Você inclusive já deve ter passado pela seguinte situação ao fazer uma 

prova objetiva, composta de questões com diversas alternativas: ao ler pela primeira 

vez a questão você acredita que determinada alternativa está certa, e ao reler 

atentamente referida questão, surgem várias dúvidas, e então  acaba alterando a 
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resposta que você acreditava correta. E quase sempre, nesses casos, você erra ao 

alterar o gabarito. A primeira opção quase sempre é a correta, e seu cérebro límbico 

tem certeza disto, mas seu lado racional atrapalhou todo o processo. Isto demonstra o 

constante embate entre seu cérebro emocional e o racional, e, em quase todas as 

oportunidades, o primeiro está correto, afinal ele processa sempre informações com 

mais rapidez e qualidade. 

  

E este predomínio do seu cérebro emocional controla suas ações durante 

todo o dia. Se você fosse apaixonado por carros, e ouvisse um barulho de uma Ferrari e 

visse um vulto vermelho passar pela rua, tenho certeza que largaria imediatamente 

qualquer coisa que estivesse fazendo e correria para ver o mito dos seus sonhos, 

mesmo que por um único segundo, de forma automática e instintiva. Esta reação foi 

apenas o controle do cérebro límbico sobre o seu corpo, e suas ações foram 

direcionadas pelo seu desejo, de forma instintiva. Somente um tempo após isso 

acontecer é que seu lado racional, o neocórtex, vai retomar o controle e permitir que 

seja retomada sua atividade normal. 

  

E isto se repete em toda nossa vida constantemente. Primeiro somos 

direcionados pela paixão, pelos sentimentos, ou seja, pelo nosso cérebro límbico. E 

quanto mais conseguirmos inserir nesta parte do nosso cérebro o desejo de nossas 

maiores realizações, mais teremos chances de conseguirmos alcançá-las. 

  

Este é o segredo para evitar a procrastinação, que tanto impede a 

evolução nos estudos. Tornar seu objetivo de vida uma de suas paixões evitará a 

ameaça de que você priorize coisas banais ao invés de estudar incessantemente até ser 

nomeado no cargo desejado. Com este sentimento você não será tomado pelos 

impulsos de se distrair, como por exemplo constantemente acessar as redes sociais que 
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não lhe trarão maiores e mais profundos conhecimentos, ou jogar Angry Birds ao invés 

de estudar aquela matéria de Direito Constitucional que você sabe ser importantíssima. 

Você trilhará o caminho do seu sucesso de forma automática, pois seu cérebro 

emocional entendeu que este é o seu maior e mais puro desejo. 

  

Se você aprender a condicionar esta parte do seu cérebro para o seu 

maior objetivo, que é conseguir a aprovação em um concurso público, você poderá 

direcionar todos seus esforços aos estudos por muito mais tempo. Você realizará todas 

ações necessárias para sua aprovação de forma instintiva e implacável. Seu corpo 

responderá ao comando que parte de suas entranhas de forma direta e sem qualquer 

desvio, e todas suas ações serão direcionadas a sua aprovação. 

  

E para isso você deve apaixonar-se pela possibilidade de ser um servidor 

concursado. Deve pensar em todas facilidades que serão proporcionadas para você e 

sua família, em todas viagens que você poderá fazer, a paz de espírito que irá encontrar 

no final desta caminhada. Você deve sentir como se já estivesse aprovado e usufruindo 

todos os benefícios de ser um servidor público. Todo o resto será apenas uma 

consequência deste seu desejo. A parte límbica do seu cérebro controlará todas suas 

ações até alcançar o seu grande sonho. 

  

Acredite, após mentalizar seu maior desejo, o caminho a ser percorrido 

aparecerá em sua frente de forma natural, e seu rendimento nos concursos aumentará 

muito. Você saberá o que priorizar, e todas escolhas feitas, invariavelmente, o farão 

alcançar a posse no concurso que você deseja. Automaticamente você terá atitudes de 

uma pessoa que será aprovada. 

  



Aprovação Ágil - Versão Leve 14 

 

Não haverá cansaço, escassez de tempo, falta de dinheiro, problemas na 

família ou qualquer outro empecilho em sua rota, pois você estará motivado e saberá 

que o seu destino é obter sucesso em sua missão: ser nomeado em um concurso público 

que proporcione a realização dos seus maiores desejos. 

  

Vale destacar que o cérebro límbico será ainda um grande facilitador na 

fixação de conteúdos em sua memória de longo prazo. Você talvez já tenha visto alguns 

artigos sobre a influência positiva da música clássica sobre os estudos. Também é algo 

bem difundido o fato de que o estudo em ambientes diferentes estimula a fixação de 

conhecimento. E o seu cérebro emocional é a grande chave nestas situações, pois a 

música e o ambiente ativam este lado do seu cérebro, facilitando o aprendizado. 

Sempre que possível, portanto, busque formas de estimular suas emoções durante os 

estudos. 

  

E caso você não goste de música clássica, pode buscar diversas playlists 

em aplicativos com músicas instrumentais, ou canções em línguas desconhecidas. Se 

você só gosta de rock, por exemplo, ouça algumas bandas com letras em russo, alemão, 

e assim por diante. Assim seu lado emocional estará continuamente ativo durante seus 

estudos. 

  

Altos índices de motivação eliminam um outro grande inimigo do 

concurseiro: o vitimismo. É comum observarmos algumas pessoas que sempre põem a 

culpa em tudo que as cerca, normalmente fatores que não podem controlar: o mercado, 

o sistema capitalista, o seu chefe, o sistema de ensino, a cultura de sua família e a 

influência que isso teve quando era uma criança, e assim por diante. Esqueça estes 

elementos, eles podem ter influenciado em seu passado, mas neste exato momento 

você está livre destas amarras e pronto para seguir rumo ao seu futuro. Não culpe nada 
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nem ninguém pelo seu estado atual, saia da inércia e procure formas de melhorar 

sempre. Não culpe a ninguém, culpe e cobre a si mesmo. Assuma essa responsabilidade 

consigo mesmo e faça tudo que for necessário para mudar seus hábitos e caminhar 

rumo à aprovação, para mudar definitivamente sua vida e de sua família. 

  

Atualmente todos tem condições de estudar para concursos, 

independente de sua idade, condição social ou condição econômica. A tecnologia 

facilitou demais o acesso à informação em todas as áreas, e todos podem encontrar um 

caminho à ascensão social por meio do concurso público. 

  

Conheço muitas pessoas que estudaram a vida toda em escola pública e 

foram aprovadas em vários concursos (eu mesmo sou um exemplo). Outros 

concursados que conheço assumiram o cargo de seus sonhos com mais de 50 anos (um 

que trabalhou comigo no TRT entrou com 62 anos!), e começaram a estudar após uma 

vida inteira de trabalho e experiência em outras áreas. Definitivamente, sua condição 

social ou idade não é de forma alguma um fator impeditivo no mundo dos concursos. 

Basta estar motivado para uma nova vida e você conseguirá atingir seu objetivo. 

  

Este é o real segredo de aprovação: conhecer plenamente o seu íntimo, e 

mentalizar com todas as forças aquilo que você realmente deseja, no seu caso, a sua 

aprovação. Sob os aspectos da fé, da física e do seu próprio corpo, este é o único meio 

de alcançar seu objetivo. Todo o resto é apenas uma consequência de todo este 

processo. 

  

No meu caso específico, olhando por todo caminho que percorri para 

conseguir minhas aprovações em concursos, percebo como sempre tive essas ideias 
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inseridas em minha cabeça, mesmo que no início de forma não estruturada como estou 

demonstrando a você neste manual. 

  

A remuneração era meu principal fator motivacional no início, então eu 

buscava informações exatas sobre a real remuneração do cargo (inclusive elementos 

que não constam dos editais, como auxílio-alimentação e outros benefícios 

indenizatórios), e mentalizava diariamente como seria bom eu ter este dinheiro em 

minha conta todos mês, a liberdade que teria, como melhoraria a minha qualidade de 

vida e de minha família. Eu pensava com tanta vontade nesse dinheiro que já sentia 

como se ele fosse meu, já fazendo contas sobre como poderia gastá-lo da melhor forma. 

  

A partir deste momento um dos cargos do próximo concurso já era meu, 

pois eu me sentia como um concursado recebendo mensalmente a remuneração dos 

sonhos, e os estudos fluíam naturalmente para este caminho. Não havia qualquer 

obstáculo capaz de me segurar. 

  

E você também pode condicionar sua mente para criar condições 

favoráveis a sua aprovação, assim como eu e outros concursados fizemos. Basta você ter 

a exata noção de qual será a sua realidade após a nomeação, e todos benefícios que 

você terá acesso, e todas as comodidades que serão proporcionadas a você e àqueles 

com quem você se importa. A verdade pura iluminará seus pensamentos, e será muito 

mais fácil você direcionar seus esforços no sentido do seu sonho. 

  

E você deve acreditar que é possível realizar este sonho. Você deve sentir-

se praticamente como um concursado, que só precisa de uma formalidade, passar por 

uma prova, para conseguir seu próprio contracheque. Esse sentimento amenizará muito 
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qualquer sentimento de desgaste ou cansaço, e tornará seu sonho muito mais próximo 

da realidade. 

  

Em geral, essas grandes inspirações que movem os concurseiros de sucesso 

sempre gravitam em torno de 04 fatores: 

  

- Dinheiro 

- Estabilidade 

- Status 

- Aptidão para determinado serviço público 

  

Todos estes elementos causam grande satisfação ao servidor público, e 

normalmente quem busca um cargo concursado tem em mente que se beneficiará de 

todas estas características das carreiras públicas. Porém cada pessoa tem sua própria 

individualidade e suas prioridades, e pode ter a tendência a priorizar um ou alguns 

desses fatores. 

  

E o mais importante é perceber que não há nada de errado em priorizar, 

mesmo que de forma extrema, qualquer uma destas consequências de se ter um cargo 

concursado. O mais importante é descobrir o que é de primordial relevância para si 

mesmo, e agarrar-se com unhas e dentes neste desejo. 

  

Se, por exemplo, a sua única motivação para alcançar um cargo público 

concursado for a alta remuneração de um cargo, não há absolutamente nada de errado 

com isso, e não deve fazer de forma alguma você se sentir um mercenário ou algo do 

gênero. Quer apenas dizer que esse é o seu grande objetivo no momento, e isto deve 

ser algo mentalizado diariamente para lhe dar a inspiração que você necessita e a dar 
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forças para aguentar algumas duras opções que terão que ser feitas para chegar a sua 

conquista pessoal. Este será um importantíssimo gatilho mental para manter sua 

determinação nos estudos, que você deverá utilizar constantemente. O valor do salário 

será o seu mais importante gatilho mental, que o manterá com foco total na busca pela 

aprovação. 

  

A seguir vamos observar os todos os principais fatores que podem 

impulsionar você rumo à aprovação com maiores detalhes, e vou demonstrar sempre 

com base em minha experiência e em dados oficiais as verdadeiras condições que serão 

proporcionadas a você após sua nomeação. Já aviso que o quadro é animador, e espero 

que tudo que será mostrado a seguir aumente ainda mais sua motivação. 

  

DINHEIRO 

  

O dinheiro muito dificilmente é deixado de lado entre os desejos de um 

concurseiro(a). Na verdade, podemos dizer com absoluta certeza que a alta 

remuneração dos principais cargos públicos é o maior fator a atrair milhões de pessoas 

para esta área. 

  

A remuneração inicial em cargos de nível médio é, na maioria das vezes, 

maior do que cargos de engenheiros de grandes companhias privadas. E os vencimentos 

iniciais de cargos federais de nível superior, por exemplo, normalmente são maiores do 

que a grande maioria dos cargos gerenciais destas empresas. 

  

E você tem que ter essa realidade fixada em sua mente, tendo a certeza 

que os seus estudos vão lhe proporcionar uma vida financeira muito melhor que 

praticamente a totalidade dos empregados de empresas privadas. 
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Exemplificando, se você for aprovado e nomeado em um concurso de nível 

médio de um órgão federal, como por exemplo o cargo de Técnico Judiciário - Área 

Administrativa, receberá no início de sua carreira o valor bruto de R$8.475,37. Esta 

remuneração é bem superior ao salário médio de um engenheiro júnior de grandes 

empresas, que, segundo pesquisas da Carreira Muller, divulgados pela revista Exame 

(http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/quanto-ganham-os-engenheiros-no-brasil), 

parte de pouco mais de R$5.000,00, dependendo da especialidade. A diferença é muito 

grande, mais de 30%, e isto considerado apenas o início da carreira. E a diferença se 

amplia ainda mais na medida em que você progride na sua vida funcional. 

  

Portanto, diante desta realidade você pode pensar em duas possibilidades 

para sua vida profissional: 

  

1)   Investir no ensino de nível superior, em um curso que dura em 

média 05 anos e que custará muito mais de R$50.000,00 no 

total, e após buscar um emprego em uma empresa privada, que 

cobra a alma de seus funcionários durante o expediente de 

trabalho, e ainda correndo o risco futuro real de estar em meio 

a demissões e ao desemprego; ou 

  

2)  Investir esforços nos estudos para um concurso público, mesmo 

que seja para nível de escolaridade média inicialmente, que 

pagará um salário muito melhor e proporcionará melhores 

condições de trabalho, e em que você poderá se preparar com 

um investimento relativamente pequeno e com uma 

estabilidade invejável. E vale lembrar que neste caso você ainda 
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pode cursar a faculdade que deseja, conciliando os estudos para 

concursos públicos e o curso superior, caso deseje desta forma. 

  

Qual a sua resposta? Se você pensar de forma profunda em seu futuro e 

em todas as possibilidades e facilidades que uma carreira pública pode lhe oferecer, não 

há dúvida que você escolherá a opção 2. 

  

E por experiência própria, e ainda mais com a convivência com 

muitíssimas pessoas que optaram pelo caminho dos concursos públicos, nas mais 

diversas áreas, posso lhe afirmar categoricamente que esta é sim a melhor escolha. 

  

O salto na remuneração é muito grande para quem consegue ser 

aprovado em um concurso. É impossível não se animar com a possibilidade de ter um 

contracheque mensal deste para “chamar de seu”. E nos cargos de nível superior a 

diferença é ainda maior. 

  

Novamente exemplificando, um servidor no cargo de Analista Judiciário de 

Tribunal Federal (TRT, TRE, TRF, TJDFT e Tribunais Superiores) recebe atualmente no 

início de sua carreira o valor bruto de R$13.365,38, isto sem qualquer adicional. No 

final de sua carreira, você estará recebendo R$19.585,52, e isto sem a incorporação de 

adicionais que inevitavelmente você conseguirá e que aumentarão ainda mais seu 

salário. Para se ter um salário igual este na iniciativa privada, você precisará exercer um 

alto cargo gerencial e ter uma longa carreira corporativa. E com certeza nunca 

conseguirá a mesma qualidade de vida de um servidor público. 
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Note ainda que estamos falando sobre o salário de cargos do Judiciário 

Federal, que contém notoriamente os menores salários da Administração Pública 

Federal. No Poder Executivo e Legislativo os salários de servidores são ainda maiores! 

  

Esses números são motivadores, principalmente considerando que você 

pode conseguir um salário como este sem a ajuda de ninguém, apenas com os seus 

esforços nos estudos. O caminho pode ser árduo, de muita preparação e estudo, mas o 

final é sempre compensador. 

  

Uma ótima dica para tornar o seu objetivo mais próximo é buscar um 

contracheque de um servidor (hoje em dia você pode ter acesso a estes dados, graças à 

lei de acesso à informação - basta acessar o site do órgão público e buscar nas abas de 

transparência). Imprima tal documento e coloque-o em sua geladeira. Coloque seu 

nome nele e olhe-o diariamente para lembrar-se de sua motivação maior. 

 

Eu pessoalmente fiz isso por muito tempo, sempre utilizava um 

contracheque adaptado de um servidor com meu nome como marca-página do meu 

material de estudos. Toda vez que estava cansado de estudar, apenas olhava para o 

documento e, como mágica, estava novamente motivado a estudar. Isto sempre tornou 

mais palpável meu sonho, e me ajudou demais a seguir sempre em frente, apesar das 

dificuldades diárias. 

  

A categoria dos servidores ainda tem diversos benefícios que podem fazer 

a diferença em seu planejamento de vida. É possível financiar um imóvel sem entrada e 

com taxas muito mais baixas, e também realizar empréstimos consignados de um valor 

bem alto com taxas diferenciadas (muito baixas mesmo, a diferença é absurda). E estes 

pontos podem ser cruciais para que você tenha uma vida financeira muito saudável. 



Aprovação Ágil - Versão Leve 22 

 

  

Mesmo após estes dados, você pode ainda perguntar: “Um salário desse 

não deve ser fácil conseguir como ele está falando, a concorrência deve ser absurda, é 

muito difícil conseguir na realidade. Será que eu consigo?”. 

  

Com certeza não é a tarefa mais fácil do mundo. É muito mais cômodo 

você enviar currículos para empresas e aguardar uma entrevista em um subemprego ou 

um emprego relativamente bom, com um salário menor e que exigirá todos seus 

esforços na vida profissional, em detrimento dos seus planos pessoais. Mas com certeza 

é bem mais fácil do que você está pensando. 

  

Em geral, uma pessoa que não conhece mais profundamente os concursos 

públicos tem a visão de que é preciso passar entre os primeiros colocados para ser 

nomeado. Em alguns poucos concursos isto é verdade, mas na imensa maioria dos 

certames a realidade é outra, e vou demonstrar isto para você com números e fatos. 

  

Vamos novamente utilizar o exemplo dos Tribunais Federais, mais 

especificamente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, e analisar os dados do 

último concurso que foi finalizado em 2012, e que teve o edital publicado em 2008. 

  

No cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa (aquele mesmo de 

remuneração inicial maior do que R$7.500,00 que vimos acima), muito embora no edital 

constassem apenas 07 vagas, foram nomeadas 2.393 pessoas. Para o cargo de Analista 

Judiciário - Área Judiciária, embora tenha constado no edital a existência de apenas 02 

vagas, foram nomeadas 1.612 pessoas. 
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O mundo dos nomeados não é tão restrito assim como divulgado, e, nos 

caso de ótimos concursos como este, não é necessário que você esteja entre os 

primeiros colocados. Pense em sua inscrição e estudo para estes grandes concursos 

como um investimento de médio prazo. Você terá o prazo de até quatro anos para 

colher os frutos deste investimento, e com certeza valerá todo esforço. Afinal, a alegria 

da nomeação do primeiro colocado não foi diferente daquele que foi nomeado na 

2.393ª posição, e o salário deles será o mesmo. São 2.393 pessoas que conseguiram 

uma remuneração inicial de mais de R$8.500,00. E você pode sim estar neste grupo de 

pessoas felizes. 

  

E para que não se pense que este Tribunal citado acima é uma raríssima 

exceção, no concurso do INSS de 2011 para técnico do seguro social (cargo de nível 

médio), embora tenha sido divulgada a existência de 1.500 vagas, foram nomeados no 

total 5.020 candidatos, e a remuneração deste cargo passa dos R$5.500,00 iniciais. E 

você pode com certeza também fazer parte deste grupo de pessoas felizes. 

  

Portanto a realidade dos concursos é bem mais branda do que parece. 

Estes números são desconhecidos da grande maioria dos concurseiros, que limitam suas 

possibilidades de aprovação por não conhecerem os números totais de nomeados 

nestas carreiras. Há muitas nomeações durante o prazo de 04 anos de validade, que é 

prazo padrão nos concursos. E não é necessário que você fique dentro do número vagas 

para ser nomeado. Durante o prazo de vigência do concurso haverá muitas nomeações, 

que ampliarão demais as suas possibilidades. 
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ESTABILIDADE 

 

Além do dinheiro, a estabilidade costuma ser um desejo comum entre 

aqueles que tem ou já tiveram uma carreira no setor privado, principalmente em 

tempos de crise e de altos índices de demissão. A precarização geral das relações de 

trabalho em empresas privadas de todas as categorias no Brasil impulsiona este 

sentimento também. E este é realmente é um fator a ser levado muito em consideração 

à longo prazo. A sensação de segurança proporcionada no setor público é imensa, e 

possibilita a criação de planos únicos de vida para você e sua família. 

  

E ao falarmos em estabilidade não podemos pensar apenas na palavra 

como um antônimo de demissão. O sentido da palavra vai além, trata-se de uma 

verdadeira garantia de manutenção de todas condições de trabalho, incluindo os 

vencimentos, vantagens e benefícios como férias e licenças. 

  

Infelizmente no mundo privado uma característica muito comum é a 

discriminação. Falo isto com propriedade, em decorrência de minha especialização na 

área e minha experiência nos Tribunais Trabalhistas. Essa discriminação ocorre tanto na 

fase de seleção de empregados quanto no decorrer do contrato de trabalho. 

  

É notório que mulheres são discriminadas na fase de contratação, 

especialmente se tiverem filhos, e também são tratadas de forma desigual quanto a sua 

remuneração, recebendo menos do que homens na mesma função. Ainda é comum a 

demissão de mulheres após a licença-maternidade e o esgotamento da sua estabilidade. 

Também é corriqueira a desigualdade na contratação de pessoas com idade avançada, 

que mesmo com a experiência de uma vida de trabalho, não conseguem a mesma 

posição e salário que os trabalhadores mais jovens. 
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Trata-se de um fenômeno de difícil reversão, e as leis brasileiras, que em 

tese proíbem estas ações, não apresentam eficácia necessária para coibir tal prática. A 

busca pelo aumento da lucratividade em detrimento das condições de trabalho é uma 

realidade inevitável. 

  

E tudo isto tem levado cada vez mais pessoas que se enquadram nestas 

características a buscar os concursos públicos. Afinal, homens e mulheres no setor 

público tem as mesmas remunerações e vantagens. Não importa a idade ou sexo do 

servidor, todos tem os mesmos benefícios. À mulher que teve um filho é sempre 

garantido o retorno ao trabalho. 

  

Todos esses fatos levam a muito mais do que a simples estabilidade no 

exercício da função. Permitem a estabilidade emocional do servidor, que sabe que não 

terá qualquer surpresa no decorrer de sua vida funcional. 

  

O risco no trabalho em empresas é sempre iminente. A estratégia é 

sempre maximizar os lucros, mesmo que seja necessário alterar as condições de 

trabalho dos empregados, terceirizar todas as atividades possíveis e demitir pais ou 

mães de família. O chamado downsizing é constante nas grandes empresas, sempre 

cortando gastos para aumentar a sua rentabilidade. 

  

Confesso que já senti na pele esta situação de instabilidade extrema no 

setor privado. Isto aconteceu com minha esposa, que trabalhou por muito tempo em 

grandes empresas. Para começar, sua carreira já começou com um contrato de emprego 

desvirtuado: foi contratada como estagiária, porém sempre exerceu funções de efetiva 

empregada. E no momento em que ficou grávida de nosso filho, mesmo com a 
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promessa de seus superiores de ser efetivada e que teria seus direitos trabalhistas 

garantidos, foi sumariamente demitida poucos meses antes do parto. Você pode 

imaginar os prejuízos que nos foram causados por esta tática inescrupulosa da empresa. 

Não foram prejuízos monetários apenas, mas também psicológicos, decorrentes da 

frustração, e também até mesmo no nosso planejamento familiar. 

  

Após o nascimento de nosso filho, quando ela tentou voltar ao mercado 

de trabalho, sentiu a discriminação das empresas pelo fato de ela ser uma mulher com 

um filho pequeno. Afinal, as empresas não querem que você divida a atenção no serviço 

com a preocupação com seus filhos pequenos. Isto a afastou de diversas oportunidades 

relativamente boas de trabalho. 

  

E mesmo após conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, como 

trabalhava na área de vendas e por estarmos em um período de crise e extremamente 

instável, em diversos momentos teve que trocar de empresa, e passar novamente pelo 

trauma da procura de um novo emprego. Pense no fato de não poder programar suas 

férias em família (algumas empresas não permitiam sequer o gozo de férias), não poder 

definir a compra de uma casa, ou assumir qualquer compromisso de longo prazo. 

  

Foi então que ela decidiu iniciar seus estudos para concursos públicos, e 

atualmente já foi aprovada em dois concursos para Tribunais Trabalhistas, e 

atualmente, desde Janeiro de 2017 é servidora do TRT da 15ª Região (interior de São 

Paulo). 

  

No setor público a realidade é bem diferente, e você e sua família terão 

uma segurança invejável, sem qualquer paralelo no setor privado. 
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STATUS 

 

O status é uma condição psicológica de extrema importância para todas as 

pessoas, para algumas com maior peso. Para muitos talvez seja o maior e mais 

importante elemento de um cargo público. É uma forma de afirmação perante a 

sociedade, e de aceitação perante um grupo de relativa importância. O homem é um ser 

social por natureza, e isto não deve ser negado. 

  

Muitos cargos tem um status (e responsabilidade) muito desproporcional 

em relação ao salário, e há aqueles que sonham em exercer tal profissão sem sequer 

ligar para isso, pois a satisfação pessoal deles será preenchida com status, e não com 

outros elementos. Muitas vezes (conheço alguns casos) abdica-se de uma profissão mais 

rentável para exercer uma função de alto prestígio. Para estas pessoas, o exercício de 

uma função de prestígio é muito mais importante do que qualquer valor em dinheiro. O 

status proporcionado basta e enche seu coração de felicidade. Essa, segundo seu mais 

íntimo pensamento, é sua missão. 

  

Acredito que esta é umas das motivações mais fortes que um concurseiro 

pode encontrar. Sempre que percebo que determinada pessoa tem esta vontade de ter 

um alto status na sociedade em seu coração, sei que ela não vai parar até conseguir seu 

objetivo. Este é um gatilho mental muito forte na motivação, e, caso você tenha este 

perfil, sugiro que não se sinta de forma alguma incomodado em extravasar este 

sentimento. Alimente-o, e com absoluta certeza seu objetivo final estará bem mais 

próximo. 
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APTIDÃO PARA EXERCER UMA DETERMINADA FUNÇÃO 

PÚBLICA 

  

A aptidão para exercer a função pública é algo inerente a cada pessoa, 

pois é algo que não se aprende. É um encaixe do perfil do concurseiro com a finalidade 

da função pública. E este elemento com absoluta certeza é aquele que o manterá feliz 

em determinado cargo por toda uma carreira. Caso contrário você possivelmente será 

em pouco tempo um refém de seu trabalho, mais um daqueles que não vê a hora de 

chegar o feriado ou a sexta-feira. 

  

Confesso, inclusive, que em um primeiro momento prestava concursos 

única e exclusivamente com base nos altos salários, talvez até pela minha inexperiência 

profissional na área pública e tenra idade. Atualmente, em meu íntimo, levo mais em 

consideração a aptidão para exercer determinada função pública e o prazer que ela 

pode me proporcionar do que a remuneração obtida. Com o tempo aprendi que a 

qualidade de vida não se resume ao seu dinheiro na conta, embora este seja um fator 

importantíssimo. 

  

É preciso destacar que todas estas motivações serão plenamente 

mutáveis. E acredite, com o tempo elas mudarão. Nós todos evoluimos com o decorrer 

do tempo, e nossas prioridades mudam conosco, e isso é totalmente natural e saudável. 

Afinal, demonstra que evoluimos. Você com certeza irá com o tempo sopesar os 

elementos que um cargo público lhe oferece, de acordo com seu crescimento e 

experiência pessoal e profissional. A chave é sempre descobrir o que mais importa em 

seu íntimo, adaptar seus sentimentos aos seus pensamentos, e mentalizar isso 

diariamente. 
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Enfim, com esta simples ação de autoconhecimento você entenderá seu 

verdadeiro propósito, e em caso de oscilações no seu rendimento ou resultados 

indesejados no percorrer de seu caminho nos concursos, você poderá revisitar suas 

reais intenções pessoais e focar naquilo que é mais importante para você: a sua 

nomeação no cargo público dos seus sonhos. 

 

Na versão completa do Aprovação Ágil - Guia Prático para Aprovação em 

Concursos, você encontrará ainda os seguintes capítulos: 

 

- INTELIGÊNCIA NATURAL VS DISCIPLINA E MOTIVAÇÃO 

- FAÇA UM COMPROMISSO 

- O HÁBITO DOS APROVADOS EM CONCURSOS 

 

Acesse https://aprovacaoagil.com.br/promo/ebook-lite e saiba como adquirir a 

versão completa do livro e o novo curso em vídeo com um preço promocional, 

demonstrando na prática o passo a passo completo para sua aprovação. 
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MÉTODO DA APROVAÇÃO ÁGIL 
 

Na versão completa do Aprovação Ágil - Guia Prático para Aprovação em 

Concursos você encontrará ainda o seguinte capítulo, que explica como novas 

técnicas de aprendizado e produtividade de empresas de alta tecnologia, como a 

Apple e o Google, vão fazer você acelerar sua capacidade de adquirir 

conhecimentos úteis para provas e concursos: 

 

- A REVOLUÇÃO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA 

- O MÉTODO SCRUM 

 

Acesse https://aprovacaoagil.com.br/promo/ebook-lite e saiba como adquirir a 

versão completa do livro e o novo curso em vídeo com um preço promocional, 

demonstrando na prática o passo a passo completo para sua aprovação. 

 

Neste capítulo vou demonstrar um método de estudos que aumentará 

consideravelmente sua pontuação em provas de concursos públicos. 

  

Esta metodologia foi criada com base em teorias adotadas em grandes 

empresas nos últimos anos, principalmente em empresas de desenvolvimento de 

softwares, que tem produtividade acima da média e continuam, dia após dia, 

aumentando cada vez mais sua eficiência em todos os setores que envolvem a 

necessidade de intervenção da inteligência humana. Usaremos como base para seus 

estudos o método scrum, que aumentou a produtividade das empresas de tecnologia 

em mais de 400%. 

  

E aqui vou mostrar como adaptar estes conceitos para aumentar muito 

sua produtividade nos estudos para concursos públicos. 
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Usaremos nos estudos sprints, ciclos de estudo intensos de estudo, 

totalmente direcionados ao edital do concurso que você deseja, e dentro de cada 

sprint será inserido um ciclo PDCA (Plan, Do, Check e e Act – Planejar, fazer, checar e 

agir), que é, basicamente, um ciclo de melhoramento contínuo, destinado à eliminação 

de falhas. 

  

Veja o gráfico abaixo para entender melhor o sistema. O primeiro ciclo 

apresenta os termos originais do PDCA e o segundo ciclo apresenta a tradução do que 

você deverá fazer em seus estudos: 
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Ou seja, você realizará microplanejamentos (sprints) consecutivos e 

intensos, em que você deverá ter planejado um cronograma de estudos com todas as 

matérias exigidas no concurso, e que será seguido à risca. Após a realização dos estudos 

previstos no cronograma, você medirá seus conhecimentos com um simulado da prova, 

e analisará o seu desempenho e seu resultado em cada disciplina, para então criar um 
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novo microplanejamento, em que fará mudanças para aumentar ainda mais sua 

pontuação no próximo ciclo. 

  

O ideal é que você consiga, estando em um nível avançado de estudos, 

realizar ciclos de até 2 semanas, esgotando o edital do próximo concurso neste 

período, e testando-se constantemente. 

  

E acredite, é sim possível esgotar um edital neste período, para um “edital 

padrão” de concurso de nível médio ou até mesmo de nível superior, desde que este 

certame exija como regra o conhecimento da “lei seca” e súmulas, se você já tiver 

compreendido globalmente o conteúdo programático e estiver habituado ao seu 

material de estudos. 

  

Porém, se este não for o caso do seu próximo concurso, se sua prova exigir 

um conteúdo mais “pesado” com a necessidade do estudo de doutrinas, jurisprudência 

ou outros conteúdos de absorção mais dificultosa, este período ideal do sprint pode ser 

impossível de ser cumprido, e, neste caso, você deve utilizar o mesmo raciocínio central: 

reduzir ao máximo os ciclos de estudos, dentro de suas possibilidades. 

  

E, da mesma forma, se você está iniciando seus estudos, não se preocupe 

em imediatamente fechar seus ciclos de estudos em duas semanas. Este deve ser seu 

objetivo final de estudos.  No primeiro contato com um novo material, talvez você 

demore meses para fechar um único ciclo. Mas, a partir da segunda leitura deste 

mesmo material, com os conceitos já fixados em sua mente, garanto que a leitura será 

muito mais rápida. E a cada repetição você estará mais rápido nos sprints, e a cada ciclo 

terá mais conteúdo exigido para o concurso em sua memória de longo prazo. 
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Você por um acaso já leu algum livro duas vezes? Qualquer livro vale, até 

Harry Potter! Tenho certeza que se você já fez isso, percebeu que na segunda vez leu 

muito mais rápido. E também entendeu muito melhor a história, notou algumas 

nuances antes despercebidas, decorou nomes de personagens secundários... O 

raciocínio é o mesmo aqui nos sprints! 

  

Só que ao invés de saber o mapa completo de Hogwarts, com todas suas 

salas secretas e o nome completo do primo “trouxa” do Harry, você saberá um 

conteúdo que com certeza mudará sua qualidade de vida para sempre. 

  

A cada ciclo você revisará todo conteúdo, e a cada dia ficará mais próximo 

de ter uma ótima nota no concurso que deseja. 

  

Estas etapas serão de vital importância para seu aprimoramento pessoal e 

para ampliar suas chances reais de aprovação, da forma como mostrarei a seguir com 

mais detalhes. 

  

Recomendo muito que você, ao estar estudando de forma séria e 

contínua, priorize o material escrito. Desta forma você consegue criar um ritmo 

individualizado de estudos, sem a dependência e interferência de terceiros 

(componentes de grupo de estudo ou até mesmo alguns professores mais “lentos” em 

sua didática) que podem desacelerar seu aprendizado. E ao estudar com seu próprio 

material escrito, você pode utilizar canetas “marca-texto” coloridas e fazer suas próprias 

anotações, detalhes que vão sempre ajudar a conseguir realizar a releitura ou revisão e 

memorizar todos os detalhes de forma muito rápida. 
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Além disso, lembre-se sempre de um detalhe muito importante: a prova 

do concurso é escrita. E quanto mais você estiver adaptado a ler e absorver muita 

informação rapidamente, mais chances você terá em sua prova. 

  

E a leitura constante e incessante de matérias voltadas para os 

conhecimentos específicos do seu próximo concurso poderão ajudá-lo ainda a 

enriquecer seu vocabulário, e isso possibilitará uma maior chance de obter uma ótima 

nota em uma possível redação ou prova com questões dissertativas. 

  

Na versão completa do Aprovação Ágil - Guia Prático para Aprovação em 

Concursos você encontrará ainda informações sobre como acelerar seu processo 

de revisão e memorização, utilizando técnicas com canetas marca-texto 

 

Acesse https://aprovacaoagil.com.br/promo/ebook-lite e saiba como adquirir a 

versão completa do livro e o novo curso em vídeo com um preço promocional, 

demonstrando na prática o passo a passo completo para sua aprovação. 

  

No próximo capítulo deste livro falaremos sobre a montagem de seu 

material de estudos da forma mais enxuta possível, com base no perfil de sua próxima 

prova, evitando qualquer desperdício de tempo com conhecimentos que não serão 

exigidos em sua prova. 

  

PLANEJANDO OS SPRINTS 

  

A primeira etapa a ser feita é criar um planejamento (plan) de estudos 

com um objetivo específico, neste caso o estudo das matérias do concurso de seu 

desejo. Você deve sempre limitar seus estudos de forma estrita ao conteúdo 
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programático do edital de abertura do concurso. Deve tornar o material de estudos o 

mais enxuto possível, sempre de acordo com o edital, o perfil da banca examinadora e o 

nível de cobrança das provas anteriores para o mesmo cargo (trataremos com mais 

detalhes sobre a construção ou obtenção deste material de estudo no próximo 

capítulo). 

  

Este planejamento do sprint deve conter metas palpáveis, quantificáveis, 

como por exemplo a duração total de um mês, com estudo de 04 horas diárias e com 

alcance de 90% de acertos em um simulado que será realizado ao final do ciclo. 

  

Aqui é importante que você já fixe um período curto para fechar o ciclo, e 

você deve sempre tentar reduzir esses ciclos ao máximo. É de vital importância que seja 

observado fielmente este limite de tempo previamente fixado para o ciclo, e que ele 

seja finalizado com a realização de testes efetivos do seu conhecimento, para que com 

estas métricas em mãos possamos direcionar seus estudos para a direção correta. 

  

Dentro deste planejamento você deve ainda levar em consideração a 

quantidade de questões e os pesos de cada matéria na prova, e também o seu 

conhecimento sobre cada tópico. 

  

É normal que em concursos públicos algumas matérias tenham muito mais 

questões que outras e também que algumas tenham peso 2 ou peso 3, ou seja, valham 

duas ou três vezes mais pontos do que as demais matérias. Neste caso, você deve, 

nestas matérias, sempre dedicar seu tempo aos estudos de maneira proporcional ao 

valor da matéria como um todo. 
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Exemplificando esta questão dos pesos, digamos que um determinado 

concurso exija apenas conhecimentos em português (peso 1 - 10 questões), matemática 

(peso 1 - 10 questões) e direito constitucional (peso 2 - 10 questões). Neste caso, será 

possível obter na prova 40 pontos (10 pontos em português + 10 pontos em matemática 

+ 20 pontos em direito constitucional). Portanto, nesta prova, você teria que dedicar 

metade de seu tempo de estudo a direito constitucional, e dividir a outra metade do 

tempo entre português e matemática, de forma igual. 

  

Você pode ainda realizar alterações nesta divisão do tempo de estudo de 

acordo com seu conhecimento em cada matéria. Por exemplo, se em seu caso você tem 

muita facilidade com matemática, e sabe que facilmente conseguiria um 

aproveitamento ótimo nestas questões, seria um completo desperdício de tempo 

dedicar um quarto de seu tempo de estudos a esta matéria. Você deve, neste caso,  

reduzir o tempo de estudo em matemática para dedicar-se à matéria que você tem um 

aproveitamento menor. Leve sempre sua condição pessoal em consideração e crie o 

melhor cronograma para você. 

  

EXECUTANDO OS CICLOS DE ESTUDO 

  

Após, é necessário executar (do) este planejamento, ou seja, colocar em 

prática seus planos. Lembre-se sempre de colocar metas realizáveis, mas que ao mesmo 

tempo sejam desafiadoras, pensando sempre em sua evolução. Motive-se a se superar, 

e executar suas metas sempre no seu limite, e até mesmo, se possível, ultrapassar sua 

previsão inicial. Crie uma disputa competitiva com seus próprios limites, e a sua 

evolução será inacreditável. 
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CHECANDO SUA EVOLUÇÃO 

  

Em seguida, os simulados serão uma forma de validar sua evolução nos 

estudos. Aqui você deve confrontar os dados obtidos no simulado feito ao final de cada 

sprint com aqueles contidos no seu planejamento (check). 

  

Há duas formas bem práticas de obter simulados. A primeira é acessar o 

site do PCI Concursos (www.pciconcursos.com.br), e acessar gratuitamente o extenso 

banco de provas que eles possuem. Você pode pegar a prova do concurso anterior, ou 

provas de concursos anteriores com o mesmo perfil de sua próxima prova, e utilizá-las 

como simulado. Uma outra opção muito interessante e prática é utilizar as grandes 

plataformas pagas de questões, como o Questões de Concursos ou o Tec Concursos, que 

possuem filtros que facilitam na criação de simulados, e também possuem muitos 

comentários de outros concurseiros e professores em muitas dessas questões, o que 

facilitará o processo de correção. 

  

Você deve ter dados de todas as matérias que você estuda, 

individualizando os dados de cada uma delas. Você pode criar uma tabela simples, em 

que serão inseridas as porcentagens de acertos em cada matéria, assim como esta: 
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Matéria Simulado 1 Simulado 2 Simulado 3 

Português 60% 65% 70% 

Matemática 70% 73% 75% 

Informática 65% 70% 73% 

D. Constitucional 50% 60% 65% 

  

AGORA É HORA DE AGIR 

  

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar 

resultados diferentes.” Albert Einstein 

  

E neste ponto, analisado todo este processo, seu rendimento e os dados 

obtidos, você deverá agir (act), e adaptar seus estudos para obter resultados sempre 

melhores. Este é o momento crucial para seu sucesso, e você deverá manter distância 

de suas emoções para conseguir fazer uma análise objetiva de sua real evolução nos 

estudos, ou pedir a ajuda de alguém de sua confiança e com alguma experiência na área 

de concursos para que possa ajudar. 

  

E a partir desta análise você decidirá se deverá manter sua rotina ou 

pivotar, ou seja, mudar sua direção nos estudos. 

  

Se você ficar feliz e confiante com sua evolução, ótimo! Isto quer dizer que 

você encontrou um método de estudos que se encaixa perfeitamente em seu perfil, e 
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você deve continuar assim. Você pode aprimorar ainda mais seus resultados definindo 

padrões mais altos de acertos em seu planejamento inicial. Pode ainda procurar 

transpor alguns obstáculos que podem influenciar negativamente em sua preparação, 

tais como o ambiente de estudos, sua bibliografia, ou buscar se aprofundar nos pontos 

das matérias que estão dificultando o alcance de notas melhores. Pode ainda retirar 

alguma carga horária de estudo para uma matéria em que sua pontuação beira à 

perfeição e inserir maior carga horária em pontos que tenha mais dificuldade. 

  

Porém, caso não tenha atingido os resultados previstos em seu 

planejamento inicial, ou ainda mais importante, caso você ainda não esteja se sentindo 

confortável com sua evolução, vendo sua meta cada vez mais distante, você deve 

alterar de forma significativa seus métodos de estudos, e reiniciar com um novo 

sprint: planejar, executar, checar e agir novamente. E assim por diante, sempre 

avaliando os dados obtidos com a sua real expectativa. 

  

É importantíssimo sempre ter a noção exata de seu real aproveitamento 

nas diversas matérias antes da execução da prova do concurso que você deseja, e então 

pivotar, fazer uma alteração substantiva nos métodos de estudos em caso de falta de 

crescimento na pontuação. 

  

Você agora não estudará para esgotar o edital uma única vez até a data da 

prova, para somente então realizar o grande teste com a prova do concurso. Você não 

agirá mais às escuras. Você estudará em ciclos menores, em tiros curtos e intensos. A 

cada ciclo você deverá tentar esgotar o conteúdo programático exigido pelo edital do 

concurso da forma mais rápida possível, e finalizar o ciclo com a realização de um 

simulado bem próximo da realidade da prova, com o mesmo estilo e quantidade de 

questões. 
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Por exemplo, caso você esteja se preparando para uma prova de certo e 

errado, ao melhor estilo CESPE, você deverá buscar simulados neste formato. Caso você 

esteja se preparando para uma prova da Fundação Carlos Chagas - FCC, deve encontrar 

simulados no mesmo estilo. Isto lhe dará experiência no formato da prova e no ritmo 

imposto por cada banca examinadora, ponto fundamental para uma boa execução de 

prova.  

  

Após a realização do simulado, você deverá extrair os dados de sua 

pontuação, matéria por matéria, para que você possa então analisar sua evolução nos 

estudos, comparando sempre o resultado com os simulados de ciclos anteriores. 

  

Para que a sua aprovação fique mais próxima, a primeira atitude a se 

tomar é perder o medo de se testar de forma constante. Não tenha medo de errar. 

Todos erramos, e quanto mais rápido errarmos e entendermos o motivo deste erro, 

mais rápido poderemos modificar nossas atitudes e ficaremos mais fortes. Ao errar em 

simulados, você diminuirá muito a chance de errar no clímax da sua trajetória, ou seja, 

no momento da execução da prova do concurso que você sonha. 

  

Portanto, teste-se constantemente e erre rápido. Quanto mais cedo você 

errar, mais chances terá de corrigir suas falhas. Em uma vida destinada aos concursos 

públicos, nunca deixe para perceber seus erros apenas depois que tiver realizado a 

prova. É comum que tenhamos medo da verdade, de descobrir que não alcançamos 

ainda o patamar desejado. Temos medo de nós mesmos e da visão que os outros terão 

de nossas vidas. Mas o choque de realidade é a única forma de encontrar o seu caminho 

e superar suas dificuldades. 
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Com a experiência no contato com vários concurseiros nestes anos de 

estudos para concursos públicos, verifiquei um fato incontestável: há vários perfis de 

estudantes, e cada um destes reage de forma diferente a cada estímulo de 

aprendizagem. 

  

Há pessoas que se adaptam plenamente aos estudos apenas com leitura, 

há outros que respondem de forma melhor a estímulos visuais, e fixam a matéria com 

facilidade após estudar por mapas mentais e videoaulas. Alguns memorizam de forma 

impressionante após estudar o conteúdo em áudio. Algo que salta aos olhos também é 

a evolução de determinadas pessoas após sua incorporação a grupos de estudos, em 

interação constante com outros estudantes. 

  

Não há uma fórmula única de estudos, portanto. Você precisa obter um 

ótimo autoconhecimento para verificar qual método se adequa melhor ao seu perfil, e é 

importante testar todas estas hipóteses. Afinal, ao ter sempre a mesma rotina de 

estudos e as mesmas atitudes, não se pode esperar uma mudança significativa em suas 

notas. 

  

A cada novo sprint você deve verificar os pontos de estudos em seu 

planejamento que apresentam menor evolução, inserir novos métodos de estudos ou 

até mesmo buscar novos materiais, novos autores de livro ou novos professores e novas 

apostilas, e então medir novamente seus resultados. 

  

Abra sua cabeça para novos métodos que podem aumentar sua 

produtividade, e não tenha medo de uma nova abordagem em seus planos. Você de 

fato só saberá os resultados após arriscar-se e medir sua evolução. 
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E convenhamos, não há sentido em ficar inerte frente as suas próprias 

dificuldades. Ao perceber que seus estudos não terão como consequência a aprovação 

no concurso, você não pode jamais ficar parado, esperando por algum milagre. Sua 

melhora só depende de você, que é a única pessoa que pode tomar alguma atitude a 

respeito. O milagre está em reconhecer as suas limitações e buscar formas de quebrar 

estes limites, e isto só depende de você mesmo e do controle sobre suas emoções e 

sentimentos. 

  

Na versão completa do Aprovação Ágil - Guia Prático para Aprovação em 

Concursos você encontrará um estudo de caso completo e detalhado, de uma 

pessoa real que mudou totalmente seus resultados e conseguiu rapidamente sua 

aprovação com a aplicação dessa metodologia. 

 

Você verá ainda os seguintes capítulos: 

- MONTANDO SEU PRÓPRIO CRONOGRAMA 

- ENCONTRE O FORMATO DE ESTUDOS PERFEITO PARA VOCÊ 

 

Acesse https://aprovacaoagil.com.br/promo/ebook-lite e saiba como adquirir a 

versão completa do livro e o novo curso em vídeo com um preço promocional, 

demonstrando na prática o passo a passo completo para sua aprovação. 
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MATERIAL DE ESTUDOS ENXUTO 

  

Um dos segredos para conseguir realizar os sprints de forma muito rápida 

e eficiente é a enxutez de seu material de estudos. 

  

Segundo o dicionário, a palavra “enxuta”, em seu sentido figurado, é a 

qualidade de algo que não contém nada supérfluo; é a característica de algo sem 

desperdícios. E esta é a melhor definição do melhor material de estudos que você 

poderá utilizar para chegar à aprovação no concurso público. O melhor conteúdo a ser 

estudado é aquele que contém tão somente o que pode cair em sua prova, e nada 

além disto. 

  

Para ser aprovado e nomeado em qualquer concurso você não precisa ter 

um conhecimento profundo sobre todos temas de cada matéria. Não é necessário ser 

um expert em Direito, Administração ou qualquer outra área, a menos que a prova 

realmente exija esta condição, como em casos de concursos para a magistratura, 

promotoria, etc. Você não necessariamente precisa saber as mais complexas teorias 

sobre todas as matérias exigidas no concurso. 

  

Para ser aprovado, você apenas precisa saber todo conteúdo nos exatos 

termos e limites do edital, e sempre com base no perfil da banca examinadora. 

  

Ao consultar as provas anteriores de uma determinada organizadora 

(CESPE, FCC, Vunesp, FGV, etc.) é possível extrair um padrão único. Elas normalmente 

mantêm um padrão de prova nos concursos públicos de sua responsabilidade. E para 

cada nível de escolaridade elas apresentam exigências uniformes, que se repetem 

concurso após concurso. 
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Percebo que muitos concurseiros iniciantes cometem o erro de olhar para 

o edital e analisar tão somente as matérias exigidas. Estas pessoas vêem, por exemplo, 

que determinado concurso exige Direito Constitucional, e iniciam os estudos de toda 

Constituição Federal, ou às vezes até mesmo ficam desmotivadas pensando que terão 

um material enorme a estudar. Não cometa este erro, que pode atrapalhar de forma 

profunda sua aprovação. 

  

Você deve analisar todos os tópicos que são exigidos em cada matéria, e 

estudar tão somente estes. Toda matéria tem uma gama muito grande de temas a 

serem estudados, e você deve se limitar a estudar somente o necessário, ganhando 

muito tempo para concentrar todos seus esforços apenas no que vai cair na prova. 

Qualquer questão que abordar um tema diferente do que está previsto no edital pode e 

deve ser anulada, e também tem que ser ignorada pelo concurseiro antenado em seus 

estudos. 

  

Por exemplo, se o edital exige o seguinte conhecimento em Direito 

Constitucional: “direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e 

coletivos; e Do Poder Judiciário: Disposições Gerais.”, você estudará única e 

exclusivamente o art. 5º e os art. 92 a 100 da Constituição Federal. Seria um enorme 

desperdício estudar qualquer aspecto de Direito Constitucional que não estivesse 

inserido nestes artigos, o que poderia lhe custar uma pontuação mais baixa. 

  

E o mesmo raciocínio aplica-se a todas as matérias. O estudo de todo e 

qualquer conhecimento que não será objeto da prova do concurso é uma perda de 

tempo. 
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Todo concurseiro(a) deve entender que a prova apenas mede seus 

conhecimentos sobre o edital, nos seus exatos limites, e não sobre todas disciplinas. 

  

Em concursos de nível médio em que se exige conhecimentos em Direito, 

é padrão a exigência de conhecimento apenas do texto da lei pelos candidatos. 

  

Portanto, neste caso, seria um extremo desperdício que você gastasse 

suas preciosas horas de estudo lendo doutrinas (livros de renomados autores) sobre os 

temas. Da mesma forma, seria um completo desvio do caminho para a aprovação 

perder tempo estudando informativos de jurisprudência dos Tribunais Superiores. Este 

não será o foco da prova que você irá prestar, e se você percorrer esta trilha estará cada 

vez mais longe de sua aprovação. 

  

Exemplificando, vamos analisar uma prova padrão de concurso de técnico 

federal de qualquer órgão da administração federal (que exige nível médio de 

educação), com a Fundação Carlos Chagas como organizadora, em que será exigido 

como conhecimentos em língua portuguesa, raciocínio-lógico e noções em Direito. 

  

Neste caso, se você fizer uma análise da primeira matéria, perceberá 

facilmente um padrão, em que ele pedem interpretação de textos (e este é talvez o 

conhecimento mais relevante atualmente nos concursos, pois será exigido 

conjuntamente com as demais matérias), algumas perguntas sobre regras gramaticais 

simples como crase, pontuação, manutenção da lógica do texto com emprego de 

vírgula, entre outras. Em raciocínio lógico serão exigidos sempre os mesmos conceitos: 

proporção, regra de três, entre outras. E em noções em Direito você perceberá 

novamente uma uniformidade: é exigido conhecimento da “lei seca” (o conhecimento 

extraído da leitura direta das leis e atos normativos como portarias, resoluções, 
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regimentos, etc.), e em alguns casos à “lei seca” será adicionado um enunciado que 

exigirá um pouco de raciocínio lógico e interpretação de texto. 

  

E agora um lembrete: uma exceção comum à exigência estrita da “lei seca” 

nestas provas é a matéria de Direito Administrativo e Direito do Trabalho, em que os 

concursos exigem em parte das questões um conhecimento doutrinário superficial, mas 

nada que não seja absorvido com uma boa sinopse e leitura atenta destes materiais, nos 

termos do exigido pelo edital. 

  

Portanto, no caso desta prova exemplificada acima, você conseguirá um 

ótimo resultado se praticar muitos exercícios de provas anteriores em português e 

raciocínio-lógico, e sanar suas dúvidas com a leitura de conteúdo voltado para estas 

matérias, e dissecar todo conteúdo legal exigido em conhecimentos em Direito, sempre 

utilizando os ciclos de estudo da forma já exposta neste manual. Você com o tempo 

absorverá de forma natural o perfil exigido pela prova, e seus resultados serão melhores 

na exata proporção dos esforços neste sentido. 

  

Em uma prova com este perfil seria um completo e extremo desperdício 

de tempo você estudar todos os tópicos de Direito com um livro doutrinário para cada 

matéria. Você estaria perdendo seu tempo e pontos preciosos para sua classificação. 

  

É óbvio que há exceções, e em algumas provas de nível médio podem ser 

encontradas questões mais “pesadas”, que exigem o conhecimento de doutrina ou 

jurisprudência. Mas lembre-se que não estamos estudando com a finalidade de 

gabaritar a prova, o que é praticamente impossível, mas sim de extrair a maior 

pontuação possível com o nosso tempo de estudo, e atingir seu maior objetivo de 

aprovação. Estes pontos serão irrelevantes, exatamente por serem a exceção, e os 
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outros pontos adquiridos na imensa maioria das questões com o estudo direcionado ao 

perfil da prova garantirão um bom resultado. 

  

Em caso de provas de concurso de nível superior, você deve, da mesma 

forma, entender o perfil da prova e montar seu material de estudos de forma 

totalmente direcionada à prova que você irá realizar, utilizando o mesmo raciocínio e 

analisando quais conhecimentos foram objeto de questões nas últimas provas do 

concurso. 

  

Usualmente estas provas de nível superior exigem um conhecimento mais 

pesado em matérias específicas, normalmente atreladas à formação acadêmica exigida. 

Por exemplo, em carreiras de nível superior em Direito, as questões destas matérias 

exigem conhecimentos de doutrina e jurisprudência consolidada dos tribunais (súmulas, 

via de regra). Em caso de exigência de graduação em Administração, por exemplo, 

exige-se conhecimentos teóricos em administração geral e pública, e assim por diante. 

Você deve sempre analisar as últimas provas destes cargos e extrair a linha de raciocínio 

utilizada nestes concursos. 

  

Lembre-se: o concurso público não mede sua capacidade resolver 

problemas reais, apenas mede sua eficiência em esgotar o edital para a prova e em 

entender o que a banca examinadora exige. Portanto, agarre-se ao edital e não desvie 

seu olhar. Foco no edital! 

  

COMO IDENTIFICAR O PERFIL DA PROVA 

  

Uma análise de suma importância para sua estratégia de estudos é a do 

perfil da próxima prova. Aqui você vai descobrir o nível de cobrança da sua prova em 
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cada disciplina e a forma que a prova exigirá o conhecimento. Estes dados vão 

direcionar os seus esforços nos estudos, e, muito provavelmente, irão reduzir de forma 

drástica a quantidade de material que você deverá estudar para ter uma ótima nota. 

  

Algumas bancas examinadoras exigem dos candidatos conhecimento mais 

profundos, principalmente em conhecimentos específicos. A CESPE e a FGV são bons 

exemplos disto. Algumas outras bancas, porém, exigem conhecimentos mais 

superficiais, como é o caso da VUNESP e da FCC. 

  

Porém há muitas e muitas variáveis nestas definições, e é isto que vou 

esclarecer para você a seguir. 

  

Se você já pesquisou sobre o tema alguma vez na internet, já deve ter 

visto diversos sites especializados que fazem análises gerais dos perfis de cada banca 

examinadora. Este pode ser um bom ponto de partida para o direcionamento de seus 

estudos, mas é uma abordagem muito genérica para resolver seu problema. 

  

Cada banca apresenta variáveis entre uma prova e outra, entre um 

concurso para um órgão e outro, ou entre uma determinada carreira e outra, e assim 

por diante. 

  

Um ponto pouco divulgado pelos experts em concursos é a influência do 

órgão que contrata a banca examinadora para a realização de um concurso. Lembre-se 

que a banca é contratada para realizar um concurso, e o seu cliente (quase seu 

“patrão”, que fiscaliza a execução contratual) é o órgão ou ente público que a contrata. 

E o contratante com absoluta certeza delimita a atuação da banca e o perfil dos 

candidatos que espera que sejam seus futuros servidores. 
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Portanto, no meu entender, a análise do último concurso do órgão é 

FUNDAMENTAL para a correta previsão do nível da prova, independente da banca 

examinadora. 

  

Exemplos que deixam esta verdade cristalina são os concursos do INSS e 

do TRT-08. O INSS já teve provas elaboradas pela CESPE e FCC, e o padrão sempre foi o 

mesmo. No caso do TRT-08, mesmo com a prova sendo aplicada pela CESPE, você 

percebe que a prova deste órgão sempre se aproximou mais do perfil da FCC – 

Fundação Carlos Chagas. 

  

Não estou dizendo que não há qualquer influência da banca examinadora 

na elaboração da prova. Evidente que há. Porém é um erro estratégico gravíssimo 

desconsiderar a última prova aplicada pelo órgão. 

  

O ideal, na verdade, é analisar todos estes pontos e encontrar os padrões 

prováveis da prova, em todas as disciplinas. 

 

MAS, AFINAL, OS MATERIAIS ENXUTOS FUNCIONAM 

MESMO? 

 

Seguindo esses fundamentos você conseguirá ter resultados até 10x mais 

rápidos que a média em qualquer concurso!!!  

 

Quer saber qual o fundamento disso? Seguindo o que proponho você terá 

um material sem desperdícios, focado em conteúdo útil para a resolução das questões 

da sua próxima prova. Pela minha experiência e comparando nossos materiais enxutos 



Aprovação Ágil - Versão Leve 51 

 

feitos sob medida para os principais concursos do Brasil, você conseguirá ter um 

material até 10x menor que os mais famosos PDFs de cursinhos tradicionais, que são 

cheios de desperdícios, pois não respeitam os limites do edital e o perfil de prova. 

 

Veja como isso funciona na prática, com os depoimentos da Raquel 

Santiago Dias, aprovada no concurso do TRF-4 estudando pouco tempo, e da Bruna 

Vitória, que evoluiu de forma muito rápida com os materiais enxutos e o Aprovação 

Ágil: 

 

 

 
Depoimento da Raquel Santiago Dias: https://youtu.be/GDHFa7o1ZAM 
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Depoimento da Bruna Vitória: https://youtu.be/fEmW2JZaf18 

 

Agora que você já entendeu os principais fundamentos para estudar com o 

material de estudos perfeito para seu concurso, e caso queira maior praticidade 

e rapidez no seu processo de aprovação em ótimo concurso, você precisa 

conhecer os novos Materiais de Estudos Enxutos do Aprovação Ágil, que são 

totalmente criados com foco nos exatos limites do edital e no perfil da última 

prova . 

 

Conheça nossa lista de coleções de materiais de estudos para os principais 

concursos do Brasil em detalhe clicando abaixo: 

 

https://aprovacaoagil.com.br/promo/materiais-ebook-lite 
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E você que possui esta Versão Leve do Aprovação Ágil possui um desconto 

especial (esta promoção tem um limite de apenas 100 unidades para cada 

Coleção, então quando você clicar já pode ter esgotado - desconto já incluso 

neste link acima). 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA CONCURSOS 

  

Praticamente a totalidade dos concursos no Brasil exige dos candidatos 

conhecimentos em língua portuguesa e raciocínio lógico-matemático ou matemática 

como matérias básicas. 

  

Portanto, estes são conhecimentos que precisam ser encarados de forma 

sistemática pelo concurseiro. Você precisa estar “na ponta dos cascos” nestas matérias 

para ter um ótimo rendimento nas provas. 

  

E um ponto que torna o estudo da interpretação de textos e raciocínio-

lógico ainda mais importante é a exigência destes conhecimentos para a resolução até 

mesmo das questões específicas. 

  

Nota-se um padrão cada vez mais constante nas provas atuais de 

concursos: a exigência de resolução de problemas em matérias de Direito que exigem 

apenas o conhecimento do texto da lei, mas que são apresentados por meio de um 

texto relativamente grande, que demanda uma boa e rápida interpretação, associada à 

aplicação da lógica. 
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Portanto, além de ser necessário o estudo destas matérias para resolver as 

questões de conhecimentos básicos, os conceitos extraídos em seus estudos 

influenciarão diretamente na sua nota nos conhecimentos específicos. 

  

Em língua portuguesa os concursos exigem conhecimentos muito 

próximos. E, em regra, são exigidos conhecimentos básicos em regras gramaticais e 

interpretação de textos. 

  

Você vai perceber pelos editais de concursos e pelas provas aplicadas que 

não há diferença prática nos conhecimentos exigidos, mas apenas no nível de 

dificuldade das questões, dependendo da banca e do nível de escolaridade do cargo. 

  

Por isso mesmo, recomendo que você sempre inclua em seus estudos a 

prática de muitas questões anteriores da prova que pretende fazer. Como as provas 

nesta disciplina costumam manter um padrão de acordo com a banca e o nível de 

escolaridade, recomendo também que sejam feitas provas anteriores da mesma banca e 

mesma escolaridade, e não apenas necessariamente provas anteriores do cargo 

pretendido. 

  

Noto que muitas pessoas se desgastam demais no estudo desta matéria. E, 

de fato, se você decidir analisar cada ponto da gramática, em detalhes, sem a aplicação 

destas regras no mundo real, você vai se cansar demais. Isso gera um grande desânimo 

e pode causar um grande prejuízo na sua preparação. 

  

Você perceberá um desgaste muito menor ao estudar com questões e 

verificar o porquê de cada alternativa estar correta ou errada, recorrendo a um material 

de apoio para tanto. O estudo por meio de questões vai ainda delimitar os pontos mais 
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importantes a serem estudados, reduzindo drasticamente seus esforços. Você vai se 

esforçar apenas naquilo que é importante para a sua prova, e não precisará mergulhar 

no imenso mar de armadilhas e regras gramaticais da língua portuguesa. 

  

Fazendo muitas dessas questões, você vai passar a perceber o padrão da 

sua próxima prova. Você entenderá quais os conhecimentos que a banca normalmente 

exige, e se a prova costuma, por exemplo, exigir mais questões de interpretação de 

textos do que regras gramaticais. Você também notará que a banca tende a exigir mais 

alguns conhecimentos de regras gramaticais do que outros, e poderá trabalhar estes 

pontos no seu conhecimento. 

  

Necessário destacar que os conhecimentos destas disciplinas básicas não 

são muito diferentes daqueles exigidos para as provas do ENEM e vestibulares, e as 

ferramentas de estudo para estas provas são muito válidas para concursos. Inclusive, o 

estudo para o vestibular foi a minha base para concursos em disciplinas básicas, e 

recomendo muito que, caso lhe falte a base nos estudos destas matérias, que você 

procure as ferramentas disponíveis para ENEM e vestibulares, que normalmente tem 

um custo mais baixo e uma melhor metodologia. 

  

Os mesmos conceitos expostos acima para a análise da prova podem ser 

aplicados em raciocínio lógico, matemática e informática. E o estudo com esta 

engenharia reversa, com a análise do pano de fundo de todas alternativas de questões 

de provas anteriores irá diminuir muito os esforços necessários para seu aprendizado. 

  

Para a disciplina de informática, recomendo ainda um hack que sempre 

utilizei para aumentar minhas notas com alguns pontinhos: veja os programas exigidos 

no edital, e dê um jeito de instalá-los em sua máquina. Por exemplo, se o edital pede 
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conhecimentos em LibreOffice e você utiliza o Word em seu trabalho ou estudo, troque 

de programa! No começo sofremos um trauma, pois há algumas diferenças 

significativas, mas em breve você acaba se adaptando e ainda aumenta suas chances de 

acerto na hora da prova. 

  

COMO ESTUDAR GRÁTIS (OU GASTANDO MUITO POUCO) 

MATÉRIAS BÁSICAS PARA CONCURSOS 

  

Vivemos na era da informação (clichê, eu sei). A internet está aí com 

conteúdo informativo ilimitado sobre tudo que imaginarmos, mas poucos sabem 

usufruir corretamente dos benefícios proporcionados pela tecnologia para estudar para 

concursos públicos. Afinal, não terá resultado algum você buscar artigos no Google para 

estudar se não souber a origem da fonte, a consistência destas informações e o 

posicionamento do autor (acredite, há aberrações na web que se forem seguidas pelo 

concurseiro(a) acarretarão na eliminação de suas chances no certame). 

  

Aqui vamos analisar possibilidades de estudar gratuitamente ou gastando 

muito pouco as matérias mais recorrentes nos concursos. Contarei também sobre 

estratégias efetivas que desenvolvi e usei muito ao estudar sem nunca fazer cursinho. 

  

Essas dicas farão você abrir seu leque de estudos, e estimulá-lo(a) na 

criação de métodos híbridos e próprios, utilizando a forma que entender mais fácil para 

chegar ao seu objetivo final. Todos esses métodos trarão resultados muito mais efetivos 

do que aqueles obtidos com cursinhos tradicionais, e você ainda economizará muito 

dinheiro neste processo de aprendizado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA - INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

  

Se eu tivesse apenas mais 05 minutos de vida, tempo suficiente para 

passar uma única dica à grande maioria dos concurseiros para que estes pudessem dar 

um salto em sua pontuação, seria esta: aprenda a interpretar correta e rapidamente os 

textos e enunciados de uma prova. 

  

Este é com certeza o mais comum obstáculo para a aprovação de um 

concurseiro. E cada vez mais os examinadores exigem tal habilidade em todas as 

matérias, criando enunciados que exigem uma interpretação do texto. 

  

Atualmente vejo muitas pessoas dizendo que as provas, mesmo de nível 

médio, não exigem apenas mais a “lei seca”. E não é este o caso, definitivamente. Exige-

se tão somente o conhecimento do texto exato da lei, e não de doutrina ou 

jurisprudência, porém são somados à “lei seca” enunciados que exigem uma 

interpretação lógica de seu conteúdo. 

  

E este é um ponto que não será aprimorado sem a sua própria ação. Exige-

se prática diária, constante, e muita, MUITA LEITURA. Nenhum professor será capaz de 

lhe ensinar a interpretar um texto se você não praticar a leitura diária com atenção e 

dedicação. E cabe lembrar que a prova tem um tempo limitado para sua execução, 

portanto é necessário estar preparado para realizar a interpretação em um curto 

período de tempo. 

  

Um exercício simples para a prática da interpretação de textos é realizar 

simulados e identificar seus erros. Ao errar uma questão, volte ao texto e analise 

atentamente o que você errou. Ache o erro da alternativa que você achou estar correta. 
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Encontre a palavra ou termo que o levou ao erro. Se houver dúvidas sobre o significado 

de alguma palavra, procure imediatamente no dicionário. Em seguida identifique no 

texto qual trecho ou quais partes fizeram cada alternativa ficar correta ou incorreta. 

  

Ao praticar desta forma, os erros, com o tempo, serão minimizados, e isto 

terá reflexos em todas outras matérias, aumentando muito seu aproveitamento em 

provas e concursos. Esta é a forma mais efetiva de estudo, é grátis, e só depende de 

você. Trata-se de uma técnica de engenharia reversa, em que você “quebra” em partes 

menores o problema para encontrar uma solução mais clara e desvendar todos aspectos 

que envolvem a questão. 

  

Outro exercício para praticar a interpretação de textos é ler determinado 

trecho de um texto complexo e reescrevê-lo, com suas próprias palavras. Marque 

palavras-chaves nesta produção textual e tente reescrevê-la da forma mais concisa 

possível. Esta prática facilitará em muito sua compreensão rápida e correta de textos. 

  

Para as demais habilidades exigidas em Língua Portuguesa existem muitos 

cursos gratuitos online, alguns cursos gratuitos disponíveis no site do Senado Federal, 

muitas aulas no YouTube, e creio que não há grandes problemas em estudar por estes 

meios. Mas recomendo fortemente que seja priorizada a prática de provas anteriores, 

da mesma forma que descrito anteriormente quanto à interpretação de textos. 

Identifique seus erros e busque entender como e porque eles ocorrem. 

  

Uma outra dica importante para que você tenha uma ótima evolução em 

português gratuitamente ou gastando muito pouco é utilizar os novos mecanismos de 

estudo para o ENEM. Plataformas gratuitas ou com assinaturas muito baratas como o 

Descomplica ou o Geekie oferecem um conteúdo de grande qualidade nesta matéria, e 
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também nas mais diversas matérias que são coincidentes entre alguns concursos 

públicos e vestibulares ou ENEM: física, geografia, história, matemática, etc. 

  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO-LÓGICO 

  

Nestas matérias são exigidas habilidades que dependem de um pouco de 

conhecimento teórico e muita prática. A melhor indicação possível para estudar esta 

matéria gratuitamente é pela plataforma educacional gratuita Khan Academy 

(https://pt.khanacademy.org/). Esta plataforma evolui a cada dia de forma 

impressionante, e o conteúdo é muito completo e a imensa maioria já está traduzido 

para Português, e atende todos os níveis de conhecimento nestas matérias. Inclusive, 

algumas escolas norte-americanas já utilizam o método desta plataforma em suas salas 

de aula, e os resultados mostram-se muito melhores do que com os métodos 

tradicionais. 

  

Na Khan Academy você encontrará de forma simples e didática todo o 

necessário para os grandes concursos públicos que exigem matemática e raciocínio-

lógico como conhecimentos gerais, desde os fundamentos da matemática, até 

geometria e trigonometria. Inclusive em casos de concursos que exigem conhecimento 

em física (Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, etc.) o conteúdo é muito 

satisfatório. Utilize esta ferramenta para aprender e praticar, realizando testes de suas 

habilidades com base em provas anteriores dos concursos. 

  

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
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Praticamente todos concursos públicos exigem conhecimentos em Direito 

Constitucional e  Direito Administrativo. A exigência de conhecimentos em outros ramos 

do Direito costuma variar de acordo perfil da carreira a ser escolhida. 

  

E aqui voltamos à estratégia de análise do perfil da prova. Para ter um 

resultado de sucesso na prova, você deve observar de forma clara qual tipo de 

conhecimento será exigido na prova. Por exemplo, se a prova exigir tão somente o texto 

legal, você deverá estudar neste sentido. Já uma prova como a da CESPE para nível 

superior em Direito não teria este perfil, e seria necessário fazer uma imersão em 

doutrina e jurisprudência. 

  

Tendo isto em mente, temos algumas opções para o estudo gratuito 

destas matérias. 

  

Para o estudo de provas que exigem lei seca você pode acessar 

diretamente o site do Planalto (http://www2.planalto.gov.br/) e consultar seu acervo. 

Esta é a fonte oficial de extração das leis federais, e sempre está atualizada em tempo 

real. Para o caso de leis estaduais ou municipais, recomendo que você busque sempre a 

fonte oficial de publicação das normas. 

  

Para acompanhar as alterações nos atos normativos, utilize o seguinte 

procedimento: acesse a lei de seu interesse com seu navegador de preferência, e utilize 

o atalho do teclado “ctrl + F”, e digite o ano atual (por exemplo, 2018). Serão marcados 

todos artigos, incisos, parágrafos ou alíneas que foram alterados no último ano. Desta 

forma você sempre acompanhará qualquer alteração legal. Também é possível 

cadastrar seu e-mail no “push” do site do Planalto, que remeterá todos os dias ao seu e-

mail qualquer alteração legislativa. É uma dica muito simples, mas o hábito de utilizá-la 
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é muito importante, principalmente para o seu estudo após a publicação do edital do 

concurso. 

  

Para provas que exigem conhecimentos jurisprudenciais, principalmente 

em Direito Constitucional, a opção mais interessante é a legislação anotada do Supremo 

Tribunal Federal (http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp), em que 

todo texto constitucional está separado por artigos, incisos e parágrafos, com 

comentários acerca das decisões mais importantes deste órgão. 

  

Há diversos cursos gratuitos sobre temas de Direito Constitucional e 

Administrativo, alguns de fontes de extrema confiança, como no Senado Federal e 

grandes faculdades públicas e particulares, como a FGV – Fundação Getúlio Vargas. 

Porém não recomendo utilizar destes meios como fonte de conhecimento para a 

preparação específica para concursos. Prefira cursos focados e limitados ao edital do 

concurso que você deseja, para evitar desperdícios do seu bem mais precioso, o seu 

tempo. 

 

 

Na versão completa do Aprovação Ágil - Guia Prático para Aprovação em 

Concursos você encontrará ainda os seguintes capítulos: 

 

- INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO EDITAL: OS LIMITES DO EDITAL NA 

PRÁTICA 

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM DIREITO – O QUE ESTUDAR??? 

- LEI SECA 

- DOUTRINA 

- JURISPRUDÊNCIA 

- COMO IDENTIFICAR NA PRÁTICA O PERFIL DA SUA PRÓXIMA PROVA 
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Acesse https://aprovacaoagil.com.br/promo/ebook-lite e saiba como adquirir a 

versão completa do livro e o novo curso em vídeo com um preço promocional, 

demonstrando na prática o passo a passo completo para sua aprovação. 
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ESTRATÉGIAS DE APROVAÇÃO 

  

Aqui serão demonstradas estratégias de aprovação de curto e de longo 

prazo, voltadas ao aumento em suas chances de aprovação em concursos públicos das 

mais diversas áreas. 

  

Em geral, para concurseiros iniciantes e que ainda não tem experiência na 

área pública, recomendo que você tenha um objetivo máximo, um cargo específico que 

seja seu desejo ápice, aquele que você mais queira ser aprovado e gozar de seus 

benefícios e de sua remuneração. Este será seu objetivo de longo prazo. 

  

E no caminho para este seu grande desejo, você deverá aproveitar as 

grandes oportunidades que aparecem, que farão parte de seu planejamento de curto 

prazo. Concursos públicos com um bom salário e muitas vagas, e com um edital possível 

de ser estudado completamente em pouco tempo são sempre grandes oportunidades 

que precisam ser aproveitadas. São exemplos os concursos do INSS, Tribunais Federais e 

Estaduais, Executivo Federal, concursos em localidades próximas a sua cidade, entre 

outros. Normalmente estes concursos exigem as mesmas matérias básicas do concurso 

que você mais deseja, o que facilita muito seu estudo, e também servirão como grandes 

simulados para sua preparação. 
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Exemplificando, vou contar minha história nos concursos, que espero que 

possa ajudar a definir o seu caminho de sucesso nesta área. 

  

De uma forma geral, esta foi minha estratégia: decidi que buscaria um 

cargo de nível superior da área judiciária, e me planejei para ser aprovado para analista 

de Tribunal Federal antes mesmo de terminar meu curso de Direito. Porém, em um 

primeiro momento, priorizei em curto prazo os concursos federais, do meu Estado e 

Municípios próximos com exigência de nível médio, pois estava ainda no primeiro ano 

da faculdade e queria ter acesso aos cargos e suas remunerações rapidamente. 

Qualquer concurso previsto ou com edital publicado neste perfil eu fazia minha 

inscrição e esgotava incessantemente todo o edital, por diversas vezes, sempre em 

ciclos. Durante os intervalos em que não havia a previsão de ser publicado algum edital 
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de meu interesse, eu direcionava meus esforços para o estudo de concursos de nível 

superior, principalmente com a leitura de doutrinas de matérias como Direito 

Constitucional e Administrativo. 

  

Como resultado deste plano, em menos de um ano de estudos iniciei 

como servidor de uma prefeitura próxima, em que passei dentro das três vagas para 

meu cargo. E logo em seguida, em menos de um ano, já estava trabalhando como 

técnico judiciário no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Fui nomeado em 

vários concursos federais e estaduais de nível médio, mas optei pela minha manutenção 

no TRT, pois estava em um ótimo setor, com um trabalho muito interessante e 

recebendo função comissionada. E somente então priorizei novamente meu objetivo de 

longo prazo: a carreira de Analista Judiciário – Área Judiciária. 

  

Quando voltei a priorizar meu objetivo de longo prazo, o cargo de nível 

superior, já estava muito preparado. Os conhecimentos que obtive em meus estudos 

para os concursos de nível médio permitiram que em pouco tempo já estivesse 

plenamente pronto em todas as matérias para as provas de analistas. Na primeira prova 

que realizei para este cargo de nível superior, fui aprovado com expectativas reais de 

nomeação, e algum tempo depois, quando já tinha me formado, fui nomeado como 

Analista Judiciário. 
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Obviamente esta não é uma regra estática. É um conselho valioso para 

que você consiga evoluir em seus estudos de forma constante, e ainda utilizar de forma 

mais proveitosa o tempo que uma pessoa naturalmente leva para ser aprovada no 

grande concurso que deseja. Você irá se preparar para o seu sonho e ainda colher frutos 

nesta caminhada. Você também ganhará muita confiança com sua evolução, e também 

ganhará experiência para o momento de execução da prova, algo que pode influenciar 

diretamente em seu sucesso. 

  

Porém, se você sequer cogita prestar qualquer outro concurso que não 

seja aquele que você deseja, isso é totalmente compreensível. Você deve então manter 

o foco total neste cargo e utilizar os sprints da metodologia ágil de forma constante para 

se aprimorar e melhorar a cada ciclo. Há diversos lados positivos nesta tática, como o 

foco total apenas em um concurso e a possibilidade de dedicar mais tempo apenas às 

matérias mais importantes. 
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ESTUDANDO PARA O CONCURSO DOS SEUS SONHOS 

  

Nos períodos em que não houver qualquer grande concurso público que 

possa ser de seu interesse a ser publicado, você deve estudar com o mesmo afinco as 

matérias exigidas no concurso que é seu objetivo final de longo prazo, aquele seu 

grande objetivo. E deve estudar de forma mais aprofundada se for o caso, considerando 

o perfil da prova. 

  

Esta estratégia me deu uma bagagem muito grande e facilitou muito meus 

estudos quando estava prestes a sair o edital do concurso que mais desejava, de nível 

superior. Tal carga de estudos aumentou muito minhas notas nas redações em todos 

concursos que prestei, e facilitou demais a absorção de todo conteúdo necessário para 

este cargo. 

  

E, após publicado o edital dos concursos de analista de Tribunais 

Trabalhistas, eu focava meus estudos e separava meu material de acordo com o perfil 

da banca examinadora (lei seca, súmulas e orientações jurisprudenciais do TST), e 

iniciava os estudos com sprints. 

  

ESCOLHA UMA ÁREA 

  

Uma dica que facilitará muito seu caminho até a aprovação é escolher 

uma área específica para concentrar seus esforços. Esta tática diminui a quantidade de 

matérias que você precisará estudar, e aumentará suas chances. 
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Se você, por exemplo, deseja alcançar em longo prazo o cargo de 

Delegado da Polícia Federal, uma estratégia a ser adotada é estudar para as carreiras 

policiais, desde os cargos de escrivão ou agente, para os cargos de nível médio de 

Tribunais Estaduais ou até mesmo de delegados estaduais, aprofundando seus estudos 

cada vez mais até alcançar o cargo de seus sonhos. Você perceberá que todos estes 

concursos giram em torno das mesmas exigências, normalmente pedem os 

conhecimentos das mesmas matérias, cada um com seu nível de exigência e de forma 

compatível com a remuneração. Você iniciará os estudos em concursos de exigência 

menor, e, com o passar do tempo, vai aprofundar seus estudos e conseguir obter a 

aprovação no melhor concurso da área. 

  

A mesma estratégia pode ocorrer nas mais diversas áreas. Se seu objetivo 

é ser juiz ou promotor estadual, você pode iniciar seus estudos para escrevente do 

Tribunal de Justiça ou oficial de promotoria do Ministério Público Estadual ou técnico do 

Ministério Público da União. Caso seu objetivo seja tornar-se auditor da receita federal, 

você pode iniciar seus estudos para os concursos da Fazenda de nível médio, e com o 

tempo aprofundar seus conhecimentos até ser aprovado no concurso que deseja, e 

assim por diante. 

  

Com esta estratégia haverá de forma recorrente concursos na sua área, 

com grandes oportunidades. Sua evolução será constante e a cada concurso você 

aumentará ainda mais suas reais chances de aprovação. 

  

ESCOLHA UMA ÁREA QUE SEJA APAIXONANTE 

  

Além da estratégia adotada no tópico anterior, há mais um ponto a ser 

considerado na escolha de uma área. Sempre que possível e viável você deve escolher 
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como objetivo nos concursos públicos uma área que seja apaixonante, que mexa com 

seus sonhos e pretensões futuras. 

  

Analise seu próprio perfil e descubra qual seria a carreira perfeita para 

você. Uma maneira fácil de descobrir sua área ideal é observar quais matérias você tem 

maior afinidade, e pesquisar as carreiras correlatas. 

  

Se você vê fogos de artifício ao se imaginar exercendo uma determinada 

função, tenho certeza que suas chances de aprovação serão muitos maiores, e que você 

vai aguentar muito mais facilmente as pressões naturais que existem nesta sua escolha, 

e conseguirá manter-se estudando pelo tempo necessário. Sua motivação o guiará com 

muito mais velocidade e consistência rumo a sua conquista. 

  

Pesquise bastante sobre como é de verdade a rotina de trabalho nesta 

carreira, quais são as maiores e mais importantes funções exercidas. Toda carreira 

pública tem um fim nobre, de prestar um serviço de relevância à comunidade, cada uma 

com suas particularidades e missão institucional. Descubra estes detalhes e apaixone-se 

pela sua futura profissão. 

  

 

Na versão completa do Aprovação Ágil - Guia Prático para Aprovação em 

Concursos você encontrará ainda os seguintes capítulos: 

 

- ADAPTE SUA ROTINA AO SEU MAIOR OBJETIVO 

- PLANEJE-SE DE ACORDO COM O EDITAL E SUA FASE DE APRENDIZADO 

- A REGRA DOS 80% 

- ESTUDANDO ANTES DE SER PUBLICADO O EDITAL 

- ESTUDANDO APÓS SER PUBLICADO O EDITAL 



Aprovação Ágil - Versão Leve 70 

 

- ORGANIZE-SE 

- VENÇA O ESGOTAMENTO FÍSICO E MENTAL 

 

Acesse https://aprovacaoagil.com.br/promo/ebook-lite e saiba como adquirir a 

versão completa do livro e o novo curso em vídeo com um preço promocional, 

demonstrando na prática o passo a passo completo para sua aprovação. 

  

 

 
  
   



Aprovação Ágil - Versão Leve 71 

 

DEPOIMENTOS 

  

Veja depoimentos espontâneos de muitas pessoas de todos os perfis e 

níveis de escolaridade e de conhecimento sobre o mundo dos concursos públicos, 

extraídos de mensagens enviadas ao nosso Instagram @bitolei, que com a aplicação 

dos ensinamentos do Aprovação Ágil conseguiram resultados rápidos SEM SOFRER, 

SEM FICAR ANOS ESTUDANDO e SEM GASTAR MILHARES DE REAIS COM CURSINHOS 

PREPARATÓRIOS TRADICIONAIS: 
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Legal ver tantas pessoas conseguindo resultados estudando de forma mais 

rápida, simples e efetiva né? 

 

E você pode ver mais centenas de depoimentos no nosso Instagram 

@bitolei. Há vários destaques na nossa Bio (página inicial) com centenas de 

depoimentos sobre o Aprovação Ágil e nossos Materiais de Estudos Enxutos para os 

principais concursos do Brasil. E a cada dia recebemos mais depoimentos espontâneos e 

postamos nos nossos stories. 

 

Para conferir todos esses depoimentos e ver como o Aprovação Ágil 

transforma a vida das pessoas, clique em https://www.instagram.com/bitolei/ 
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Agora, que tal ver o vídeo com o flagra da hora em que a Natasha, a minha 

esposa, que foi a primeira pessoa a usar esse método estruturado para a aprovação, 

descobriu sua nomeação como técnica de Tribunal Federal? 

 

Clique na imagem ou no link para assistir esse momento cheio de emoção 

(vale reparar nas reações do meu filho!): 

 
FLAGRA com a NOMEAÇÃO NO TRT e depoimento: https://youtu.be/hWSC-VunIr4 

 

Veja ainda depoimentos em vídeo sobre como o Aprovação Ágil fez com 

que outras pessoas conseguissem a transformação que tanto sonhavam: 

 

 
Depoimento Luiz Henrique Alves de Freitas: https://youtu.be/arkde7S1WPQ 
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Depoimento Fernanda Stracçalano: https://youtu.be/4I7PgIrK0HU 

 
Depoimento Ana Cláudia Benetti: https://youtu.be/Pojht7HMZDE 

 
Estou ansioso para que você, que leu este livro 

até o final e viu todos esses depoimentos, coloque em prática tudo que 
ensino neste Guia Prático e consiga melhorar sua vida com a alta 
remuneração, estabilidade e qualidade de vida que apenas um 
concurso público pode oferecer. 

 
Quem sabe você não será a próxima pessoa a ver 

seu nome publicado no Diário Oficial e gravar um depoimento para 
mim, contando como foi sua jornada até a posse no cargo público com 
o Aprovação Ágil? Com certeza você irá inspirar outras pessoas a 
fazerem o mesmo. 
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Mande seu depoimento para mim no e-mail 

gustavo@aprovacaoagil.com.br ou no Instagram @bitolei!  
 
Ficarei muito feliz!  
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AOS ESTUDOS 

  

Agora chegou a hora de colocar em prática tudo aquilo que foi tratado 

neste guia prático para a aprovação em concursos públicos. Faça uma análise pessoal de 

seus reais objetivos e sobre as motivações que podem levar você mais longe no mundo 

dos concursos públicos. Agarre-as com todas as forças e inicie seu caminho de estudos e 

de aprovações. 

  

Utilize todos os métodos, estratégias, dicas e ferramentas que mais sejam 

adequados para sua realidade e sua nova rotina de estudos, e tenha certeza de que ao 

final desta caminhada haverá recompensas proporcionais ao seu esforço e sua fé em si 

mesmo(a). 

 

E agora? Qual o o próximo passo para sua aprovação em um concurso que 

vai mudar sua vida??? 

 

 

Agora que você já entendeu os principais fundamentos para mudar sua 

vida para melhor e conseguir a aprovação em um ótimo concursos público, acho que 

você está pronto para se aprofundar ainda mais e descobrir todos os detalhes que farão 

total diferença na preparação, e que estão disponíveis na versão completa do 

Aprovação Ágil - Guia Prático para Aprovação em Concursos, com um design 

incrível e muito mais conteúdo relevante, em 152 páginas. Além disso terá acesso ao 

novo Curso em Vídeo do Aprovação Ágil, com cerca de 8 horas de conteúdo excluisvo, 

mostrando na prática o passo a passo para sua aprovação no concurso dos seus sonhos.  
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Adquirindo agora você terá ainda acesso às planilhas automatizadas para: 

 

- Montagem de seu cronograma personalizado 

- Controle de estudos e simulados 

- Análise do exato perfil de sua próxima prova 

 

Além de tudo isso, ganhará acesso ao grupo secreto do Facebook. Neste 

grupo eu faço muitas lives tirando dúvidas sobre o curso, o livro, e ainda dou muitos 

direcionamentos específicos para os principais concursos do Brasil. E ainda se trata de 

uma comunidade sem igual no mundo dos concursos. 

 

Também terá acesso a um documento perfeito para sua motivação: um 

contracheque de servidor público editável, para você ter sempre por perto e se lembrar 

de seu propósito.  

 

Ainda terá acesso à bibliografia indicada para as principais disciplinas 

cobradas em concursos, além de algumas fontes extremamente confiáveis e gratuitas 

para estudos. 

 

Acesse https://aprovacaoagil.com.br/promo/ebook-lite e saiba como 

adquirir a versão completa do livro e o novo curso em vídeo com um preço 

promocional, demonstrando na prática o passo a passo completo para sua aprovação. 

 

Atençao! Esta promoção tem um limite de apenas 100 unidades, então 

quando você clicar já pode ter esgotado - corra! (desconto já incluso neste link acima). 
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O que você achou deste livro? Mande um email para 

gustavo@aprovacaoagil.com.br e me diga quais suas impressões, sugestões, críticas e 

elogios. 

 


