


Introdução

• Sucesso em Provas 

Conheci-
mento

Habilidade 
em 
resolver 
questões



Introdução

• Avaliamos e somos avaliados 
todos os dias. Por isso, 
precisamos nos acostumar a 
enfrentar esses momentos de 
pressão;



Introdução

• A prova NÃO quer saber o que 
você SABE. 

• Ela vai te avaliar pela 
quantidade de questões que 
você ACERTA.



Introdução

• Você NÃO precisa ir tão bem.

• Você precisa sair-se melhor 
que os outros.



Introdução

• Definição de eficiência:

– Realizar uma atividade gastando menos 
recursos (energia, dinheiro, pessoas, etc).

– Em nosso caso, o recurso a ser 

minimizado é o tempo;



Antes da prova

• Estudar por Resolução de Provas;

– Reservar um período igual ao da prova (4h30, 
5h00);

– Reproduzir as condições: não usar calculadora, 
celular, régua, borracha;

– Corrigir e estudar as questões que você errou;



Antes da prova

• Material:

–Caneta preta transparente (+ de 1);

– Lanche: água + comida rápida e fácil 
(energia!!!)

– Evite trazer materiais desnecessários que 
possam lhe atrapalhar;



Antes da prova

• Alimentação:

– Controlar horário do almoço para não atrasar;

– Não comer o que você não está acostumado;

– Evitar excesso de frituras/óleo;

– Comer proteínas (carne);



Antes da prova

• Roupa confortável!!!



Antes da prova

• Preparação emocional - concentração;



Durante a prova

• Não escolher disciplinas (ou áreas);

• Você precisa ir bem em todas;

• Você fará a prova toda duas vezes;



Durante a prova

• Postura de guerra;



Durante a prova

• 1ª rodada:

– Passar pela prova toda, resolvendo as questões 
fáceis e médias;

– Encontrou uma questão que você não sabe: PULE;

– Ficou em dúvida entre duas alternativas: PULE
(sem escolher uma delas);



Durante a prova

• 2ª rodada:

– Passar pela prova TODA mais uma vez, confirmando as 
questões fáceis e médias;

– Marque (pontinho, fraco) já no Cartão de Respostas essas 
questões;

– Leia novamente as questões que você não sabe ou não 
entendeu. Continua sem saber: PULE;

– Continua em dúvida entre duas alternativas: PULE (sem 
escolher uma delas);



Durante a prova

• Final da prova:

– Maioria das questões já estão OK;

– Sobraram somente as questões difíceis e as questões com 
dúvidas em mais de uma alternativa;

– Leia novamente as questões que você não sabe ou não 
entendeu. Continua sem saber: CHUTE;

– Continua em dúvida entre duas alternativas: CHUTE;

• Preencha o cartão com caneta (preta);



Durante a prova



Após a prova

• Confira suas respostas com o gabarito;

• Volte nas questões que você errou:

– O conteúdo já foi estudado? Refaça a questão;

– Conteúdo ainda não visto. Anote-o como 
importante;




