


Método em 6 passos que farão você acertar 
90% das questões em um concurso

Este método que vou te ensinar é o mesmo que uso 
para desenvolver os conteúdos dos meus blogs e 
tenho a certeza que te ajudarão a passar em um 
concurso público.

Este método te dará de forma simples e natural, o 
conhecimento sobre a complexidade de cada 
assunto e como ele interage com outros conteúdos. 
Você entenderá quais conteúdos é necessário saber 
para poder compreender uma questão no seu todo.

Este método é simples e com certeza você já conhece, mas aqui eu vou te ensinar a fazer do 
jeito certo para aproveitar o máximo dele.
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Antes de explicar o método, devo fazer algumas observações:

Este método funciona melhor se você estiver se preparando constantemente 
para concursos, ou seja, se você se inscreveu agora em um concurso que vai 
acontecer daqui a um a dois meses, ele ajudará, mas nem tanto.

O que quero dizer é que este método é mais efetivo no médio e longo prazo.

Quanto mais tempo de aplicação do método, maior será o seu percentual de 
acerto das questões de concursos.

É necessário um material de apoio como uma apostila ou um curso online. 

Pode ser até gratuitos, mas prefiro as pagas, pois são mais completas e tem um
custo–benefício muito melhor.

As apostilas e cursos online de qualidade abordam o que normalmente cai nos 
concursos públicos e, com certeza, aumentarão suas chances de passar.

Aproveito para dizer que não existe uma apostila que seja 100% completa, e 
sabe porquê?
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Por que não existe uma apostila que seja 
100%  completa

Porque os conteúdos de concursos são pedidos de forma genérica. 

Vou dar um exemplo para você entender melhor. 
Vamos analisar o conteúdo de noções de administração. 

Existem cursos superiores, técnicos e uma vasta extensão de livros sobre o assunto. 
Então pode cair qualquer coisa. Vai depender do humor da banca.

As apostilas e cursos online de qualidade abordam o que normalmente cai nos 
concursos públicos e, com certeza, aumentarão suas chances de passar.

Mas, se depois que você fizer o concurso e for refazer a prova olhando a apostila que 
você  comprou, verificará que errou questões por que não constava o conteúdo nela.

Ai você pode pensar que a culpa é do material que não estava completo, mas como 
disse, é impossível uma apostila abordar 100% dos conteúdos.

E mesmo que você encontre uma completa, ela terá milhares de páginas, além de um
custo bem elevado. E sabemos que uma apostila muito cara, iria vender bem pouco e
não valeria a pena produzir certo? 

Se comprou um bom material, com certeza, acertará muitas questões, podendo 
até passar, mas não te garantirá um acerto elevado das questões, principalmente 
se o nível do concurso for alto, onde cada questão errada pode te distanciar e 
muito da aprovação.

Então como aumentar suas chances de passar 
em um concurso público?

Com este método que você irá aprender agora e junto com 
seu material de apoio, você conseguirá este objetivo, mas 
ATENÇÃO, é preciso ter FOCO, DISCIPLINA e OBJETIVO para 
dar certo.

Então vamos ao método?
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Como disse, você deve fazer primeiro questões antes de começar a 
estudar o material teórico. Então o passo 1 é localizar as questões de 
concursos. Existem vários sites de questões de concursos como 
Qconcursos, estudegratis ou gabarite, onde você pode localizar 
questões de várias maneiras como por disciplina, assunto, banca, 
órgão, cargo, nível, prova, ano, área de atuação e etc…

Como disse é um método simples e, com certeza, você já 
conhece, mas você aprenderá como fazer da maneira correta.

Agora você deve estar se perguntando, por qual prova devo começar?
Então vamos para o passo 2 . Comece selecionando a última prova do 
órgão que você pretende fazer o concurso e de preferência se possível 
da mesma banca. 
Você deverá fazer a prova inteira como se realmente estivesse fazendo 
o concurso.

O passo 3 é extremamente importante. Depois de terminar de fazer a 
prova, verifique cada questão e suas alternativas, inclusive as que você 
acertou. 
Analise com cuidado e não deixe passar nada sem ter o conhecimento 
da resposta. Com certeza você terá dúvidas em quase todas as 
questões, pois as vezes sabemos a alternativa correta, mas não 
sabemos porque as outras alternativas estão erradas. E como disse 
nada pode ficar sem saber. Neste passo a verificação é feita junto com 
o seu material de apoio.
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Depois de complementar seu material de apoio e ter aprendido todo o 
conteúdo necessário para acertar todas as questões da prova que você 
fez no passo 2, vamos ao passo 5.

O passo 5 é uma pequena variação do passo 2. Faça agora questões 
dos assuntos do conteúdo programático do concurso que você irá 
fazer, isso te ajudará a entender como a banca pensa e aparecerão 
novos conteúdos para você complementar seu material de apoio.

No passo 6 você continuará fazendo provas do órgão que você irá 
Fazer concurso. Faça agora as provas anteriores. Você começará a fazer
cada vez mais rápido as provas, então você poderá mesclar as provas 
com o estudo dos conteúdos teórico que não foram abordados 
nas provas que você fez as questões.

A partir de agora uma prova por semana será suficiente.

No passo 4 e não menos importante, você irá complementar o seu 
material de apoio. 

Sim, é aqui que você começa a descobrir o que falta no seu material de 
apoio e que poderá ser decisivo quando você for fazer a prova de seu  
concurso. 

Caso não tenha a resposta em seu material de apoio, busca na internet 
ou outras fontes as respostas. Isto fará você complementar seu 
material de estudos.

Tem cursos online que tem fórum de dúvidas com professores, se 
informe antes de comprar em chats ou por e-mail.

As apostilas por ter um baixo custo, normalmente não tem este tipo 
de suporte.
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Caso você já esteja estudando para um concurso já aberto, recomendo fazer 
uma mistura de métodos, ou seja, estude o conteúdo direto em seu material 
de apoio e, pelo menos uma vez por semana faça uma prova completa, 
comparando com seu material de apoio, com isso, você conseguirá ver 
todo o conteúdo necessário para poder fazer uma boa prova.

Você entenderá e compreenderá a extensão de influência de cada assunto.

Como disse este método funciona melhor se você começar a estudar para um 
concurso que ainda vai abrir ou para uma área específica (carreira) como 
bancária, tribunais, câmaras, prefeituras, saúde, jurídica, policial entre outras.

Este método te dará de forma simples e natural, o conhecimento sobre 
a complexidade de cada assunto e como ele interage com outros 
conteúdos.

Com o tempo você irá eliminando conteúdos e passará a ter mais tempo 
para aprofundar outras matérias, aumentando em muito suas chances de 
acerto



6

• 10 DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER 
• 10 DICAS PARA PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO 
• 3 PONTOS DE VISTA QUE TODO CONCURSEIRO DEVE TER 
• COMO ESTUDAR COM SONO 
• 10 ERROS COMUNS QUE OS CONCURSEIROS DEVEM EVITAR 
• COMO ESTUDAR NA RETA FINAL DO CONCURSO 
• TRABALHAR, ESTUDAR E PASSAR EM UM CONCURSO
• VALE A PENA COMPRAR UMA APOSTILA?

Tenho uma página com apostilas GRATUITAS e com
preços imperdíveis. VENHA CONFERIR clicando aqui!!

Fique sempre por dentro de todos os concursos 
abertos no Brasil aqui neste link!!

https://materiasparaconcursos.com.br/2019/08/16/como-estudar-e-aprender-10-dicas/
https://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/05/10-dicas-para-passar-em-um-concurso-publico/
https://materiasparaconcursos.com.br/2019/10/30/3-pontos-de-vista-que-todo-concurseiro-deve-ter/
https://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/26/como-estudar-com-sono/
https://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/17/10-erros-comuns-dos-concurseiros/
https://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/16/como-estudar-na-reta-final-do-concurso/
https://materiasparaconcursos.com.br/2019/04/05/trabalhar-estudar-e-passar-em-um-concurso/
https://materiasparaconcursos.com.br/2019/06/17/vale-a-pena-comprar-uma-apostila/
https://materiasparaconcursos.com.br/apostilas/
https://materiasparaconcursos.com.br/apostilas/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/29/concursos-abertos-no-brasil-2020/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/29/concursos-abertos-no-brasil-2020/
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Vantagens:

Faça parte de nossa comunidade no

E-books de qualidade toda semana

Vídeos com conteúdos simples e completo

Informações sobre o que está acontecendo nos 
Concursos públicos

Canal do Youtube
youtube.com/c/materiasparaconcursos

Instagram

instagram.com/materiasparaconcursos

Facebook

facebook.com/materiasparaconcursos

Pinterest

br.pinterest.com/materiasparaconcursos

Twitter

twitter.com/materiasparacon

Blogs oficiais:

centraldefavoritos.com.br

Materiasparaconcursos.com.br

https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos
https://www.instagram.com/materiasparaconcursos/
https://www.facebook.com/materiasparaconcursos
https://br.pinterest.com/materiasparaconcursos/
https://twitter.com/materiasparacon
https://centraldefavoritos.com.br/
http://materiasparaconcursos.com.br/

