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 AULA “COMO ESTUDAR PARA CONCURSOS” 
 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
O tema da aula é "como adquirir a memória da aprovação no concurso público". Nessa 

aula mentoring para concurso você será apresentado a uma série de técnicas e estratégias 

cuidadosamente estruturadas com base em estudos de neurociência, que foram especialmente 

confirmados pela prática e experiência de diversos concursandos aprovados em concursos.  

O Mentoring é uma espécie de tutoria onde um professor mais experiente orienta e 

compartilha com os alunos, que estão iniciando seus estudos, experiências e conhecimentos no 

sentido de dar-lhes orientações e conselhos para o desenvolvimento de seu aprendizado. 

 

2.  DEFINA SEU PROPÓSITO 

 

Você sabia que apenas 3% dos adultos passam seus objetivos para o papel. Esses 

costumam realizar de 5 a 10 vezes mais tarefas que os demais. (Brian Tracy) 

Conheça os 7 passos de Brian Tracy para definir o objetivo: 

1º passo: determine exatamente o que você quer! 

2º passo: escreva o que você deseja alcançar 

3º passo: estabeleça um prazo para seu objetivo 

4º passo: prepare uma lista de tudo que seja necessário para alcançar seu objetivo 

5º passo: transforme a lista num plano organizado 

6º passo: coloque seu plano em ação imediatamente 

7º passo: todos os dias faça algo que lhe aproxime de seu objetivo 

 

Vamos colocar no papel nosso objetivo: 

1) OBJETIVO: escreva seu objetivo a ser realizado. Pense no que você quer que 

aconteça e nunca no que não quer. Estabeleça um prazo de realização. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2) TAREFAS: escreva 10 tarefas que você pode fazer hoje para realizar seu objetivo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) MENTALIZE: identificado seu OBJETIVO e as tarefas a realizar acredite realmente que 

você pode concretizá-lo. Ao visualizar seu objetivo, sentindo-se proprietário dele, você passa a 

destinar energia e concentração necessárias para que seja realizado. Feche os olhos, concentre-

se na sua respiração respirando lentamente contando até 4, segurando o ar até 4 e soltando o ar 

contando até 4. Após realizar por 5 vezes o controle da respiração visualize seu objetivo 

realizado, imagine a cena, observe quem está presente, o local, o som, a temperatura, etc. 

 

5) PENSAMENTOS: observe e escreva quais pensamentos negativos martelam sua 

mente sobre seu objetivo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4) EXERCITE A GRATIDÃO: agradeça diariamente. Liste 05 bênçãos em sua vida pelas 

quais você se sente grato. Pense porque você é grato por elas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5) OTIMISMO: mantenha uma atitude otimista frente a realização do seu sonho. Você 

pode usar esse exercício, repita continuamente: “Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz.”. 

Carregue a atitude mental positiva sempre. Transcreva os pensamentos positivos e retome essas 

crenças quando sentir que pensamentos negativos estão lhe tirando do objetivo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6) MOTIVAÇÃO: descreva o motivo mais importante para realizar o objetivo. Visualize 

diariamente seu motivo para ação. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7) PLANO DE AÇÃO: coloque seu plano em ação imediatamente. Todos os dias faça 

algo que lhe aproxime de seu objetivo. Para isso confeccione seu cronograma de estudo e inicie 

imediatamente a execução. 

 

8) REPETIÇÃO: repita os passos anteriores (1 a 6) pelo menos durante 28 dias para criar 

o hábito necessário a sua aprovação. Para isso você pode utilizar um pequeno caderno. 

 
 
3. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 

 Guia de aprovação em provas e concursos: William Douglas  

 Como estudar para concursos: Alexandre Meirelles 

 Aprendendo Inteligência e Inteligência em concursos: Prof. Pier  

 Como aprendemos: Benedict Carey 

 Mapas Mentas: Tony Buzan 

 Treine seu cérebro para Provas: Augusto Cury 

 Artigos científicos sobre funcionamento do cérebro e memória.  

 Depoimentos de diversos aprovados em concursos: Blog Eduardo Gonçalves 

 O Poder do Hábito: Charles Duhigg 

 Poder sem limite e Desperte o gigante interior: Anthony Robbins 

 O Poder da ação: Paulo Vieira 

 Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes: Stephen R. Covey 

 O poder do subconsciente: Joseph Murphy 

 Comece pelo mais difícil: Brian Tracy 

 O milagre da manhã: Hal Elrod  

 O poder do agora: Eckhart Tolle 
 

 

4. PROF. ANDRÉ AMARAL MEDEIROS 

1) Aprovado no vestibular de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). 

2) Aprovado no vestibular de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Eckhart+Tolle&search-alias=books
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3) Aprovado na Escola de Sargento das Armas do Exército (EsSA) entre mais de 120 mil 

candidatos. 

4) Segundo colocado no curso de Formação de Oficiais Temporários do Exército (média 

final 8,90).  

5) Terceiro colocado geral da Escola de Sargento das Armas do Exército (EsSA) (média 

final 9,343) dentre mais de 1.100 alunos. 

6) Primeiro colocado geral no Período Básico do Curso de Formação de Sargentos das Armas 

- EsSA dentre mais de 1.100 alunos (média final 8,950). 

7) Primeiro colocado no curso de Direito da Unoesc e agraciado com a Medalha de Mérito 

Estudantil (média final 9,40). 

8) Aprovado nos concursos de auditor TCE/RS, analista da Receita Federal, analista da 

AGU, analista TRT/4, contador de Santa Cruz, entre outros.  

9) Aprovado no concurso de Contador da Secretaria da Fazenda de SC. 

10) Aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

11) Pós graduação em Gestão Pública (UFSC) e Pós graduação em Direito Tributário. 

12) Mais de 1000 horas em cursos de capacitação em direito tributário, direito público e 

administração pública, dentre eles licitação e contratos, controle interno e externo, auditoria, 

entre outros. 

13) Foi instrutor de cursos de Formação de Oficiais e Sargentos temporários do Exército. 

14) Possui curso de memorização e técnicas de estudo com o Prof. Renato Alves. 

15) Atualmente é Contador da Fazenda Estadual, Advogado e Professor Universitário e 

Cursos Preparatórios. 

16) Lattes: http://lattes.cnpq.br/6439437835503220 

http://lattes.cnpq.br/6439437835503220

