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6)  Exercícios 
 

Faça o máximo possível de exercícios. 
 

 
Fiquei impressionado como no dia seguinte a minha prova vimos que praticamente 

todas as questões de Dir Admin  foram repetidas de outras provas da ESAF. 
 

Praticamente as mesmas questões. 

Tudo repetido. 
 

E como sabia disso?   
- porque tinha feito cada prova várias vezes. 

 
Na hora da prova já sabia vários gabaritos.  

Mérito dele, que estudou demais e bem. 
 

Não foi à toa que tirou “míseros” 269 pontos. 

Só serviu para comprovar que a melhor dica de todas é fazer muitos exercícios da mesma 

organizadora/ banca. 

 

Segui isso literalmente com Economia e Finanças Públicas. 

Nunca tinha visto essas matérias, e como não gostei dos materiais teóricos que vi, resolvi 

aprender na marra a fazer os exercícios da ESAF. 

Praticamente só fiz exercícios 

 

Fiz os exercícios das últimas provas e vi que tinha muita coisa repetida.  

Muita mesmo. 

 

Não deu outra, para minha felicidade, a prova do AFRF veio a maior receita de bolo do 

mundo, e facilmente acertei as 10 questões da prova. 

 
Era a matéria que até a véspera da prova eu tinha mais medo de ser eliminado, e na prova fiz 

as 10 questões em poucos minutos, consciente que tinha acertado tudo, com os pés nas costas. 

 

As 5 de economia foram idênticas às outras provas, não tinha como errar. 

Eram até bem mais fáceis que as anteriores. 

 
Marque os exercícios mais interessantes, para você depois só refazer esses. 

 

Refaça os marcados sempre, várias vezes, e quando ficarem fáceis para você, apague as 

marcações, não perca mais tempo com eles. 



 

Dicas de Estudos para Concursos  -pag.:21 

 

Isto também é um conselho importante:  

marque todos os exercícios bons que você encontrar,  

para não perder tempo resolvendo coisas bobas de novo. 

 

 

         E nunca faça exercício sem gabarito.  

 

         E nunca faça exercício sem gabarito.  

 

         E nunca faça exercício sem gabarito.  

 

         E nunca faça exercício sem gabarito.  

 

         E nunca faça exercício sem gabarito.  

 

         E nunca faça exercício sem gabarito.  

 

 Nunca !!!!!! 
 
 


