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Em breve você dirá: 

 

“Combati o bom combate, 

Completei a carreira e 

Guardei a Fé.” 

II Timóteo 4:7 da Bíblia Cristã  
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Prefácio 

Meus alunos sempre me perguntaram o que deveriam 

fazer para alcançar a aprovação. Como a pergunta era recorrente, e 

nem sempre conseguia falar tudo que desejava, escrevi esse livro. 

Este manual é bem direto e prático, tratando do que 

realmente importa para quem tem a intenção de ser aprovado em 

concursos e vestibulares. Afinal de contas, quem quer a aprovação não 

pode gastar com leituras não conteudistas, precisa de tempo para 

estudar. 

Trata-se de uma conversa leve e direta, mas 

especialmente fundamental no início da jornada de estudos, 

apresentando conceitos, métodos e posturas que o farão vencedor. 

As reprovações no primeiro vestibular e no primeiro 

concurso foram capazes de me ensinar que para obter resultado é 

necessário ter planejamento e técnicas adequadas, levando-me ao 

aprendizado de como obter a aprovação. 

Ao realizar pesquisas sobre como planejar, aprender, 

estudar e fazer prova, não encontrei um manual completo que fosse 
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direto e prático. Tive que buscar conhecimentos dispersos e muito 

extensos. 

Quando finalmente aprendi o que deveria fazer, 

consegui ser selecionado em nove vestibulares de universidades 

públicas, inclusive medicina, e dois concursos públicos concorridos. 

Após ser nomeado Oficial Bombeiro Militar e diplomado em três 

cursos superiores senti-me realizado, atualmente dedicando meu 

tempo à profissão e à docência que tanto amo. 

Tomara que você também encontre sua grande 

profissão! 

Pegue um lápis e marque nesse livro o que achar 

importante para mudar a sua história! 

Boa leitura, bom proveito e sucesso! 
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1. Construindo a aprovação 

Passar em provas é como construir prédios. Para 

construir um edifício inicialmente realiza-se o levantamento de 

necessidades considerando o alcance financeiro. Depois é elaborado o 

projeto, inicia-se a fundação, passando para o trabalho árduo de 

erguer as paredes até a vitória, quando o edifício é concluído. 

Resumidamente, tanto para edificar quanto para 

aprovar são necessários bons planejamentos, boa técnica e muito 

suor. Esse livro trata com muito carinho do planejamento e da técnica 

a partir do que você tem em mãos. 

Para realizar o levantamento de necessidades é 

fundamental escolher a carreira a seguir (concurso ou vestibular) 

partindo de suas convicções e realidade. 

O projeto deve principalmente estabelecer como será 

sua rotina de aprendizagem. É importante construir um bom alicerce, 

ou seja, primeiramente saber como estudar e depois o que aprender. 

Depois é só levantar as paredes com muito trabalho, 

com muito estudo planejado, obtendo o aprendizado em alto 

rendimento. É necessário muito esforço e pode ser que o cronograma 
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seja pesado e extenso, exigindo muita dedicação. Não desista, não dê 

grandes pausas, a constância e a perseverança fazem a diferença! 

Por fim, acabar o prédio é fazer uma boa prova, que 

também deve ter sua execução bem planejada, pois é nessa hora que 

o resultado deve apresentar-se satisfatoriamente. 

A inauguração do edifício será sua festa com amigos e 

familiares, quando conquistar a aprovação! Se me convidarem, 

obrigado, pois gosto muito de pão de queijo e celebrar vitórias! 

No mais, boa leitura, que Jesus Cristo te ajude nessa 

jornada e contemple todos os seus sonhos! 

 


