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5)  Uso de Resumos e Mapas Mentais 
 
Quem fala muito bem sobre isso é o Alex, no seu livro mencionado lá no início. 
E como recebi dezenas de emails perguntando como comprar esse livro, você consegue 
comprar mandando um email para ele: alexviegas10@hotmail.com. 
 
É muito difícil encontrar esse livro nas livrarias. 
E, antes que me acusem de alguma coisa, digo que não o conheço, infelizmente, mas como 
agora seremos colegas como AFRF, talvez ainda tenha esse prazer. 
Recomendo demais esse livro. 
Leitura rápida, que acrescenta muito. 
 
Em algumas disciplinas, como Dir Trib e Contab, fiz alguns resumos e mapas mentais. 
É ótimo para fixar tudo, manter ativa a memória e revisar perto da prova. 
 
Agora, uns detalhes importantes: não perca tempo embelezando-os, faça-os com sua letra, e 
não digitando tudo no micro. 
Tem muita gente, principalmente mulher, que faz resumos lindos, perde um tempão com isso, 
e quase não vai ter tempo para os ler. 
 
Quando você os digita, fica muito impessoal, é mais difícil você lembrar na prova. 
Com sua letra você lembrará muito mais fácil, e perderá menos tempo os fazendo. 
Faça-os com sua letra, todos coloridos, mas rapidamente, e leia-os muitas vezes. 
Faça o mais “cheguei” possível. 
Use aquelas canetas de gel coloridas que agora você compra por aí. 
São ótimas. 
Compre o pacote com 10 ou mais, para variar bastante as cores de um resumo pro outro, 
porque isso também ajuda muito a lembrar dele na prova. 
Na hora da prova você vai lembrar exatamente das cores, da cara do resumo etc. 
Se meu pai visse alguns que fiz, cheios de rosinha, teria medo de seu filho “ter mudado de 
time”. 
 Não ligue para isso. 
 

Faça tudo   espalhafatoso    mesmo. 

O ridículo e o mau gosto são as regras a serem seguidas. 

O cérebro gosta disso. 

Se fizer tudo com as mesmas cores e padrão, será muito mais difícil 

lembrar na prova. 

(bagunçado na edição). 

 
Quando era alguma exceção eu escrevia em vermelho. 
Aqueles montes de “salvo disposição em contrário” de Dir Trib eu colocava em hidrocor 
vinho ou vermelho. 
A ESAF tá adorando fazer questões nos pegando nesses “SDC”, e você vai lembrar 
facilmente que ali tem isso se fizer o resumo assim. 
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Quando fiz essa prova em casa como treinamento acertei todas que tinham isso só por causa 
da lembrança dos meus resumos. 
Antes eu errava tudo que na lei tinha SDC. 
 
Eles têm que ser pequenos, rápidos, com pouca coisa em cada um. 
Use abreviaturas, como a “SDC” acima, ou “%” para alíquotas. 
Quanto mais limpo o papel, melhor. 
Não faça aqueles cheios de coisas em cada folha, lotados de texto. 
 
 
 O cérebro precisa de espaço para se organizar e fazer suas associações. 
 Se o resumo do assunto for grande, divida-o em várias folhas.    Faça desenhos coloridos. 

 
Eu geralmente fazia os resumos meio esculhambados durante o estudo, para ajudar a fixar e 
para passar a limpo depois. 
Como sou fanático por futebol (vascaíno é “fanático”, essa coisa de “doente” é para 
flamenguista), passava tudo a limpo, colorindo, durante os jogos de 4ª à noite e domingo. 
Sentava numa mesa em frente à TV e fazia os resumos. 
 
Assim, já que não deixaria mesmo de assistir a alguns jogos, pelo menos eu não perdia 
aquelas duas horas totalmente. 
Minha consciência ficava tranqüila de não ter perdido tempo de estudo vendo o jogo, ainda 
mais quando meu time perdia. 
Também servia para descansar um pouco a mente. 
Se é que dá para descansar a mente vendo meu time tomando sapatada toda hora, porque fui 
mal acostumado com ele. 
 
O Alex recomenda aquelas fichas pautadas, mas eu não gosto delas, prefiro cortar ao meio 
folhas A4 em branco ou de rascunho no verso. 
 
É o tamanho ideal, e não tem as linhas para atrapalhar a visualização e confundir o cérebro. 
 
Numere-as com a sigla de cada disciplina, no canto, bem pequeno. 
Exemplo: DT5, para 5ª ficha de Dir Trib. 
E prenda tudo na ordem com um elástico . 
Abaixo estão dois que fiz, um sobre Resoluções do Senado e outro sobre o Simples. 
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