
Professora Camila Miranda  

Como começar a 
estudar do 

zero???  

 



Mini Currículo 

• Bacharel em Direito (2007) pela Faculdade de Direito do Vale 
do Rio Doce/FADIVALE e advogada inscrita na OABMG desde 
2008; 

• Licenciada em Letras Port/Inglês e suas respectivas Literaturas 
(2014) pela Universidade de Uberaba/UNIUBE; 

• Pós-graduada em Direito do Trabalho (2008) e em Ciências 
Criminais (2009) pela Universidade Gama Filho/UGF; 

• Pós-graduada em Gênero e Diversidade na Escola (2016) pela 
Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG; 

• Mestre em Gestão Integrada do Território (2016) pela 
Universidade do Vale do Rio Doce/UNIVALE; 

• Professora em cursos preparatórios para concursos públicos.   

 

 



Estudar para um concurso... 

 ... “é acreditar em um sonho, é querer 
alcançar um limite pessoal, é ter fé, é 
buscar a vitória sem precisar passar por 
cima de ninguém, é conquistar o seu 
emprego sem precisar pedir por ele, sem 
trocas de favores ou interesses”.  

(autor desconhecido)  



Será que você tem perfil de servidor 
público?  

• Você gosta de rotina? 

• Pensa em trabalhar uma boa parte da vida no 
mesmo local? 

• Possui disciplina? 

• Gosta de cumprir as leis? 

• Sente-se bem servindo a coletividade?  

 

 

Imagem: http://www.horizonit.com.br/ 



Por que estudar para concursos? 

 

• Ter estabilidade; 

• Receber uma remuneração atrativa; 

• Possuir um plano de carreira sólido; 

• Não há discriminação em concursos; 

• Pode ser o seu primeiro emprego; 

• Não há tempo limite para conseguir. 

 

 



Ser um servidor público pode te 
proporcionar...  

• Mudar-se para um grande centro urbano; 

• Melhoria de vida onde você já mora com sua 
família; 

• Garantia de uma aposentadoria tranquila;   

• Aquisição da casa própria; 

• Casamento/outros planos pessoais. 



Como começar? 

• Pensar em seu concurso público ou OAB como 
um projeto de vida; 

• Escolher o tipo de carreira na qual você quer 
atuar; 

• Verificar se há edital aberto ou baixar o último 
edital como referência;  

• Montar um plano de estudos; 

• Persistir, sempre.  

 

 



1º passo: defina seu objetivo. 
Concursos? OAB? Qual carreira te 

atrai?   
• Área bancária?  

• Carreiras administrativas? 

• Segurança Pública? 

• Tribunais?  

Imagem: http://noticias.universia.com.br/ 



2º passo: interpretando o edital 
(leitura detalhada) 

• Verificar se há edital aberto (data da prova, 
critérios para participação no certame, etc).  

• Caso contrário, tomar o último edital como 
referência. Observar: 

- Nível de escolaridade exigido para o cargo; 

- Matérias que são cobradas/peso de cada 
conteúdo para aprovação;  

- Banca examinadora/particularidades; 

- Outros critérios específicos (idade, altura, etc). 



3º passo: organizando seus 
horários 

• Faça um levantamento de todas as suas 
atividades e compromissos diários e semanais; 

• Se preciso, coloque tudo no papel para melhor 
visualização;  

• Defina quantas horas você teria disponível 
para o estudo (horários de almoço, noite e fins 
de semana, por exemplo); 

• Monte seu próprio quadro de horários.  



Modelo de quadro de horários de 
estudo 

Imagem: http://perseguindoumsonho-rumoapf.blogspot.com.br/ 



4º passo: identificar as ferramentas 
que você irá usar para os seus 

estudos 

Selecionar conforme a disponibilidade de tempo 
e conforme seus recursos financeiros:  

- Doutrinas (livros) atualizados 

- Apostilas de editoras e bancas  

- Cursos preparatórios presenciais 

- Cursos preparatórios online 

- Materiais gratuitos  



Sobre apostilas de bancas e sites:  

 

• É válido adquirir, desde 
que elas sejam de uma 
editora confiável. 

 

• É importante estudar 
sempre por leis e 
conteúdos atualizados. 

 

Imagem: http://grafnorte.com.br/ 



Sobre cursos preparatórios... 

• São indispensáveis para quem tem pouca disciplina 
para estudar sozinho. 

• Busque um curso com professores experientes, que 
atuam exclusivamente nesse mercado.  

 

Imagem: http://www.mundodastribos.com/ 



Cursos online funcionam? 

• Sim, a sistemática das aulas é a mesma, o perfil do 
aluno que é diferente.  

• Existe flexibilidade para assistir aulas em qualquer 
horário.  

Imagem: http://blog.escoladigital.org.br/ 



Sobre as vídeo aulas “gratuitas” no You 
Tube... 

• Podem ser uma 
alternativa quando os 
recursos estão limitados 
para pagar um curso 
preparatório. 

 

• Fique atento para o fato 
de que o conteúdo 
costuma estar 
desatualizado.  

Imagem: www.youtube.com  



E os materiais que disponibilizam 
grátis na internet?  

• Podem ser uma 
alternativa quando os 
recursos estão limitados 
para pagar um curso 
preparatório. 

 

• Fique atento para o fato 
de que o conteúdo 
costuma estar 
desatualizado 

Imagem:  

http://guiadoestudante.abril.com.br 



RESUMINDO: para ser aprovado é 
preciso...  

• Um rígido planejamento, com agenda bem 
definida;  

• O horário de almoço deve ser usado para 
rever matérias; 

• Fins de semana e feriados devem ser 
aproveitados para estudar;  

• Quando o edital estiver aberto, o ritmo de 
preparação para concursos deve aumentar 
visando maior dedicação até a data da prova. 

 



5º passo: comece já!  

• Não há prazo definido para ser aprovado; 

• Ritmo de aprendizado é algo muito pessoal, 
portanto, respeite o seu;  

• O segredo é nunca desistir – persista!  

• Se precisar, vá estudar em uma biblioteca ou 
local onde fique mais concentrado. 

 

“Concurso não se faz para passar, mas até 
passar” – Willian Douglas  

 



Estudo = hábito 

• “Primeiro fazemos nossos hábitos, depois nossos 
hábitos nos fazem” (John Dryden). 

 

 

 

Imagem: http://noticias.universia.com.br/ 



Livro indicado: 

• Aborda todos os 
aspectos importantes 
para a aprovação de 
forma resumida, mas ao 
mesmo tempo, 
completa. 

• Recomendado para 
concursos públicos, 
OAB, ENEM e 
vestibulares.  

Imagem: http://williamdouglas.com.br/ 



Sites indicados: 

Acompanhar editais:  

• https://www.pciconcursos.com.br/ 

• http://www.folhadirigida.com.br 

Legislação atualizada:  

• http://www2.planalto.gov.br/ 

• http://www.almg.gov.br/ 

Motivação e produtividade: 

http://williamdouglas.com.br/  

 

 

https://www.pciconcursos.com.br/


Depende de você! 

• O que eu quero ser? 

• Como vou me planejar para alcançar meu 
objetivo?  

 

 

 

Dê o primeiro passo!!! 

#vocêpode  



Imagem: http://geracaodevalor.com/ (adaptado)  



 
Espero ter te ajudado!!!  

Contatos:  


