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APRESENTAÇÃO 

Foi publicado o Edital PM SP Oficial, com a oferta de 130 vagas para o cargo de Aluno-Oficial da 
Polícia Militar de São Paulo. 

Conforme disposto na legislação, a remuneração básica inicial para o cargo de Aluno-Oficial PM é 
de R$ 3.268,33. 

E, para ajudá-lo em sua preparação, a equipe do Passo Estratégico resolveu disponibilizar 
uma análise das matérias serão cobradas em prova e que serão tratadas no nosso curso 
(clique aqui para conferir), procurando identificar quais assuntos que vêm sendo mais (ou 
menos) cobrados em provas de concursos realizados pelo FGV (banca que realizará o 
concurso). 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-pm-sp/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-pm-sp/
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Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de 
revisão, que possui como objetivo melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. Fazer com 
que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do 
conteúdo no momento que você mais precisa – na hora da prova. 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos 
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi 
estudada. 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões 
de conteúdo. 

Só que muitos alunos possuem dificuldades em realizar uma boa revisão. Muitos até 
acreditam que sabem revisar, mas poderiam melhorar significativamente o processo de 
revisão. 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue 
na prova lembrando de tudo! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta 
experiência em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos 
de mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e 
municipais, Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária 
Federal, dentre outros. 

Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos da banca específica do concurso, para que nossos alunos 
saibam quais são os assuntos mais cobrados pela banca 

c) questões comentadas da banca específica do concurso, no nível que será cobrado na prova 

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine 
bastante todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato possua uma visão 
mais global do conteúdo e compreenda melhor o conteúdo já estudado. 

Além disso, é importante frisar que o nosso material é bem enxuto, com poucas páginas, para 
otimizar o tempo do aluno, permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 
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Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada 
nas nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar 
revisões eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Enfim, sem mais delongas, esperamos que você faça um ótimo proveito deste e-book e que 
ele efetivamente te ajude a conquistar uma vaga no certame. 

Trate-o com muito carinho: tivemos um trabalho gigantesco para levantar essas valiosíssimas 
informações ;-) 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

 

                             Prof. Túlio Lages                            f 

Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories 

do Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele 
fique famoso entre milhares de pessoas! 

  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-pm-sp/
https://bit.ly/revisoeseficientes
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Olá, servidores. Tranquilo?  

Sou o professor Carlos Roberto, formado em Ciências Contábeis e Atuariais pela Universidade de 
Brasília – UNB, pós-graduado em Controladoria Governamental e, também, em Língua Portuguesa 
(Linguística Aplicada). Durante dez anos (2003-2013), fui servidor do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios – TJDFT e, atualmente, ocupo o cargo de Analista da carreira de Especialista do 
Banco Central do Brasil – BCB. No Estratégia Concursos, sou Professor, Coach e Coordenador dos 
cursos de discursivas e do serviço de recursos para provas discursivas. 

Este e-book é para discutirmos, em maior nível de detalhamento, acerca da análise estatística que 
fizemos para montar nosso curso. 

Nosso objetivo é coletar, explorar e apresentar grandes quantidades de dados (questões cobradas 
em provas anteriores) para descobrir padrões e tendências. Com base nos resultados obtidos, torna-
se mais fácil a tomada de decisão para um processo de revisão mais acelerado da nossa disciplina, 
focado nos assuntos mais recorrentes.  

Entretanto, cumpre-me salientar que, a despeito de os números serem fortes indicativos de como 
virão as próximas provas, estamos tratando de comportamentos passados, com boa probabilidade 
de se repetirem, mas isso não significa que você deve ignorar assuntos menos cobrados. Seu estudo 
deve ser sempre completo!  

Por esse motivo, visitaremos todos os aspectos passíveis de cobrança, independentemente dos 
percentuais estatísticos, mas alertaremos quando esses percentuais forem significativos. 

Talvez, você nunca tenha olhado para a disciplina de Língua Portuguesa por uma perspectiva 
numérica. Aproveite esta oportunidade para definir seus próximos passos e aprimorar sua estratégia 
de estudo. 

Lembre-se de que os melhores jogadores são aqueles que conhecem bem as regras. 

 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é uma banca organizadora renomada e respeitada. A instituição é 
responsável pela elaboração do Exame de Ordem da OAB e vem se destacando em certames de 
outras áreas. 

Ela não segue um padrão definido, mas é certo que é uma das mais exigentes. Por ser imprevisível, 
requer muita atenção quanto à prova de Língua Portuguesa, pois os enunciados são longos, densos 
e exigem análises de certos itens específicos. 

No geral, os concursos organizados pela banca FGV trazem questões de múltipla escolha, com cinco 
alternativas em cada uma. Os enunciados testam o raciocínio e, principalmente, a concentração do 
candidato. 
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A banca FGV tem um alto nível de exigência nas provas de Língua Portuguesa, com enunciados 
longos, foco na interpretação de textos de temas políticos ou econômicos. Destaque também para 
questões de tipologia textual, suas subdivisões (dissertação, narração, descrição, injunção e 
exposição) e características. Trabalharemos isso com afinco no curso! 

Com o intuito de fazer um estudo direcionado, de acordo com as especificidades da banca, fizemos 
um ranking com os percentuais de incidência segregados por assunto, baseando-nos numa amostra 
de 366 questões. Isso nos permite visualizar os assuntos “preferidos” da banca examinadora em 
concursos de Área Policial. 
 

Língua Portuguesa 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Interpretação de textos; reescrita de frases. 56,44% 

Classes de Palavras; formação e estrutura das palavras. 10,89% 

Termos da oração; partícula "se"; vocábulo "que"; vocábulo 
"como". 

6,93% 

Semântica; regência verbal; regência nominal;  6,93% 

Concordância verbal; concordância nominal; vozes verbais. 4,95% 

Tempos e modos verbais. 4,95% 

Relação de coordenação e subordinação das orações; 
pontuação. 

3,96% 

Linguagem; tipologia textual; fonética. 2,97% 

Ortografia; acentuação gráfica; crase. 0,99% 

Função sintática dos pronomes átonos; função sintática dos 
pronomes relativos; colocação pronominal. 

0,99% 

TOTAL 100,00% 

 
 
 
O gráfico abaixo mostra, em maior nível de detalhe, os assuntos mais cobrados nas provas de Língua 
Portuguesa da banca FGV: 

https://www.proximosconcursos.com/lingua-portuguesa-para-concurso-tudo-sobre/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pessoal, nosso intuito foi apenas apresentar-lhes esses números para justificar a abordagem que 
faremos ao longo do nosso curso e servir de orientação na administração do seu tempo, o qual eu 
considero o bem mais precioso que um “concurseiro” pode ter. 

Só existe um aspecto presente em nossas vidas em que somos absolutamente iguais: todos nós 
temos dias com 24 horas de duração. 

Sabe qual é a diferença entre o aprovado e o reprovado? O aprovado tem maior capacidade de gerir 
seu tempo, de modo a otimizá-lo para conseguir melhores resultados. 

Quer ser aprovado? Aprenda a ser um bom gestor do tempo! 

Tenho a convicção de que esses números aqui apresentados poderão contribuir um pouco para que 
você possa gerenciar melhor seu tempo quanto ao estudo da Língua Portuguesa. 

Desejo a todos nós um excelente curso e que ele possa ser um dos instrumentos que o auxiliará a 
alcançar o tão sonhado cargo público. Forte abraço! 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages 

Olá! 

Sou o professor Túlio Lages e, responsável pelas disciplinas Direito Constitucional e Direito 
Administrativo do Passo Estratégico. 

Para que você conheça um pouco sobre mim, segue um resumo da minha experiência profissional, 
acadêmica e como concurseiro: 

Coordenador e Analista do Passo Estratégico - disciplinas: Direito Constitucional e 
Administrativo. 

Auditor do TCU desde 2012, tendo sido aprovado e nomeado para o mesmo cargo nos 
concursos de 2011 (14º lugar nacional) e 2013 (47º lugar nacional). 

Ingressei na Administração Pública Federal como técnico do Serpro (38º lugar, concurso de 
2005). Em seguida, tomei posse em 2008 como Analista Judiciário do Tribunal Superior do 
Trabalho (6º lugar, concurso de 2007), onde trabalhei até o início de 2012, quando tomei 

posse no cargo de Auditor do TCU, que exerço atualmente. 

Aprovado em inúmeros concursos de diversas bancas. 

Graduado em Engenharia de Redes de Comunicação (Universidade de Brasília). 

Graduando em Direito (American College of Brazilian Studies). 

Pós-graduado em Auditoria Governamental (Universidade Gama Filho). 

Pós-graduando em Direito Público (PUC-Minas). 

Com relação ao nível de cobrança de cada assunto de Direito Constitucional (DCON) do concurso em 
questão, temos o seguinte panorama: 

Direito Constitucional (DCON) 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

1.1. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais: 1.1.1. 
Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. 

54,71% 

1.2. Título III – Da Organização do Estado: 1.2.1. Capítulo VII – 
Da Administração Pública: 1.2.1.1. Seção I – Disposições 
Gerais; 1.2.1.2. Seção III – Dos Militares dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios. 

40,62% 

1.1.2. Capítulo IV – Dos Direitos Políticos. 4,67% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Obs: Na tabela acima, caso haja algum assunto com o símbolo “*” ao final de sua descrição, significa 
que, mesmo que não tenha um alto grau de incidência em provas anteriores, deve ser considerado 
da mais alta relevância. Isso ocorre porque o tópico possui estrita relação com a missão institucional 
do órgão/cargo. 

 

Você já deve ter percebido que Direito Constitucional é uma matéria enorme, não é verdade? E para 
ir bem em prova, é necessário estudar todo o edital, não tem como escapar, infelizmente. 

Por outro lado, as informações estatísticas podem te ajudar a priorizar melhor a revisão de cada 
assunto ou a alocar melhor seu tempo: por exemplo, você pode alocar uma quantidade maior de 
tempo para realizar mais exercícios dos assuntos mais recorrentes. 

Uma Estratégia dessas pode maximizar sua pontuação e, até mesmo, ser o diferencial entre ficar 
dentro das vagas ou no final da fila de aprovados. 

Espero que essas informações sejam de grande valia para que você alcance sua aprovação! 

Grande abraço e bons estudos! 

“A satisfação reside no esforço, não no resultado obtido. O esforço total é a plena 

vitória.” 

(Mahatma Gandhi) 
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Prof. Túlio Lages 

 

 
 

 

Face: www.facebook.com/proftuliolages 

Insta: www.instagram.com/proftuliolages 

YouTube: youtube.com/proftuliolages 

  

http://www.facebook.com/proftuliolages
http://www.instagram.com/proftuliolages
http://www.youtube.com/proftuliolages
https://www.youtube.com/channel/UC4RkxIB3kGe3aX1Vsrw2eRw
https://www.youtube.com/channel/UC4RkxIB3kGe3aX1Vsrw2eRw
http://www.instagram.com/tulio.lages
http://www.instagram.com/tulio.lages
http://www.facebook.com/tulio.lages.39
http://www.facebook.com/tulio.lages.39
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MATEMÁTICA 

Prof. Alex Lira 

Olá, você! 

Sou o professor Alex Lira. É uma enorme satisfação poder estar aqui contigo no Passo Estratégico.  
Ocupo desde 2014 o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Fui Servidor efetivo do 
Ministério Público Federal. Sou graduado em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba. 

Fui professor da rede estadual de ensino da Paraíba, a há vários anos atuo em cursos online nas 
disciplinas de Matemática, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e Estatística. 

Além disso, sou autor dos livros Matemática Básica Definitiva para Concursos e Raciocínio Lógico 
Definitivo para Concursos, ambos publicados pela Editora Juspodivm em parceria com Alexandre 
Meirelles. 

Fui aprovado em vários concursos, e logicamente também fui reprovado em outros. Porém, consegui 
desenvolver a motivação necessária diante de tais derrotas para permanecer no foco. 

Estou colocando toda a minha experiência à sua disposição no curso que elaborei do Passo 
Estratégico voltado para o seu certame. Estou me esforçando muito do lado de cá para que você aí 
possa diminuir a sua trajetória como concurseiro e aumentar a sua carreira pública como 
concursado! 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 

Nesta disciplina, a banca costuma exigir do candidato a aplicação do conhecimento das operações 
básicas da Matemática, a memorização das fórmulas a serem utilizadas para encontrar a resposta 
correta e um nível de detalhe relevante na cobrança dos diversos tópicos constantes do edital. 
Portanto, é importante que você dispense a calculadora nos seus estudos diários e que faça uma 
boa revisão da disciplina, anotando todas as fórmulas necessárias e revendo-as frequentemente. 

Para certames de nível superior, a banca costuma exigir um nível de dificuldade um pouco maior, 
mas nada que fuja do que outras elaboradoras costumam aplicar. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca FGV nos últimos cinco anos, contemplando 
órgãos estaduais (amostra nível médio).  

Matemática 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Conjuntos 32% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Equações de Primeiro e Segundo Grau 17% 

Análise Combinatória 13% 

Probabilidade 10% 

Estatística Descritiva 10% 

Medidas de Posição 10% 

Geometria 8% 

Trigonometria (Funções Trigonométricas) 2% 

Funções de Primeiro e Segundo Grau 0% 

Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares 0% 

 

DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espero que esses dados que apresentei relacionados a seu concurso possam te ajudar a estudar com 
ainda mais eficiência, mantendo o foco no que é mais importante! 

A seguir, trago algumas dicas importantes para os seus estudos: 

1º) Sinta prazer em estudar. 

Estudar é hábito. E como gostar de fazer isso? Tendo objetivo na vida, sabendo querer, para, desse 

modo, centralizar a mente no alvo concreto a alcançar. Com isso, o gosto pelo estudo será natural, 

assim como se dá com o iminente êxito. 

32%

17%
13%

10%

10%

10% 8%

2%
0% 0%

% de cobrança
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Devido a essa complexidade natural das disciplinas de exatas, é importante estar motivado para 

estudá-las e uma excelente dica nesse sentido, é procurar perceber como o conhecimento da área 

de exatas fará bem a sua vida, ao desenvolver seu raciocínio e ser útil em vários aspectos do seu 

cotidiano.  

2º) Revise! 

As disciplinas de exatas são permeadas por conteúdos vastos e muitas vezes mais difíceis de 

compreender numa primeira tentativa. Então, faça esforço para revisar frequentemente o assunto 

estudado! Repita, repita, repita; mais cedo ou mais tarde estará gravado na “corrente sanguínea”. 

Existem várias técnicas de como revisar a matéria. Encontre uma que você se adapte melhor. Aqui 

no Passo Estratégico fornecemos um material totalmente focado na sua revisão, elaborado por 

quem já esteve na sua posição de concurseiro e sabe o que é necessário para ser aprovado! 

3º) Faça resumos. 

Resumir o assunto é um modo de evitar o sono durante o estudo, porque as disciplinas de exatas 

são bem densas. Por mais que se queira simplificá-las, há momentos em que se torna impossível 

fazê-lo, sob pena de torna-las banais. Mas não basta fazer resumos, é preciso concentrar-se naquilo 

que se está lendo, precisamente para os pontos fortes das disciplinas adentrarem no subconsciente, 

evitando os famosos "brancos" ou esquecimentos, na hora da prova. 

Uma boa sugestão para revisão da matéria consiste em fazer mapas mentais ou resumos 

esquemáticos. Uma das vantagens desse tipo de atividade é que após a elaboração dos esquemas, 

não haverá mais a necessidade de recorrer ao livro ou material de base, bastando valer-se a partir 

desse momento tão somente dos resumos! 

No entanto, é preciso adverti-lo com relação a três aspectos sobre esses resumos: 

1) Não tente enfeitá-lo demais, pois isso poderá resultar numa enorme perca de tempo. Seja 

efetivo!; 

2) Mais importante que ler várias vezes o mesmo conteúdo é entender a sua essência, colocando na 

mente o cerne do assunto. 

3) Elabore um formulário, em que você registrará apenas as fórmulas mais importantes de cada 

assunto. Isso será muito útil no dia da prova, naqueles minutos que antecedem a abertura dos 

portões! 

4º) Resolva muitas questões de concursos públicos anteriores. 

Muitas questões de provas são apenas repetições de concursos passados. Dessa forma, uma técnica 

para garantir a aprovação nas provas objetivas é resolver o máximo de questões de outros 

concursos, sobretudo se forem da mesma banca examinadora que o candidato pretende ingressar. 

Ademais, praticar a resolução de questões será de grande ajuda para a retenção do conhecimento 
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da matéria e testar se sua compreensão do assunto é realmente correta, além de servir de teste 

para o momento em que você estiver diante de uma prova. 

Além disso, nas questões você poderá ainda aprender fórmulas, técnicas e entendimentos que você 

não estudou, ou que passaram despercebidos. Com isso, percebemos a importância de as questões 

terem gabarito comentado por professores qualificados e especialistas na matéria. 

De fato, um erro muito cometido pelos candidatos é deixar para resolver questões só quando se 

sentirem seguros sobre a matéria. Em concursos, o estudo reverso é mais importante, ganha-se 

segurança na matéria resolvendo questões. 

5º) Deixe a calculadora de lado! 

Muitos candidatos esquecem que saber fazer contas é altamente importante nas provas de 

matemática! Fico sabendo de pessoas que relatam a perca de tempo enorme que tiveram na hora 

da prova ao se enrolar nas contas de determinadas questões, simplesmente porque perderam a 

prática de resolver cálculos básicos, de acordo com as quatro operações! 

Isso acontece porque nos seus estudos diários, em casa, o concursando resolve todas as contas na 

calculadora. Bem, preciso reconhecer que essa prática tem a vantagem de fazer você ganhar tempo. 

Porém, o prejuízo é grande, pois você fica bem deficiente quando precisar resolver contas na prova, 

onde as calculadoras são proibidas. 

Portanto, fica a dica: deixe a calculadora de lado e resolva as contas na mão!!! 

6º) Reveze com o estudo de outras disciplinas. 

Por mais que se goste de determinada disciplina, pode ser bastante entediante ficar horas e dias a 

fio dedicando-se unicamente a ela. Assim, constitui uma estratégia muito interessante revezar o 

estudo das disciplinas de exatas com outras matérias do seu concurso. Por exemplo, se você tem 4 

horas líquidas disponíveis para os seus estudos, elabore um planejamento que fracione esse tempo 

em, no mínimo, duas disciplinas; e quanto mais diferentes uma da outra melhor! Com isso, seu 

cérebro estará sempre bem receptivo a absorver novos conhecimentos. 

7º) Seja eficiente. 

O estudo para concursos difere do estudo acadêmico, não pela profundidade – já que muitas vezes 

é até maior –, mas por ser pautado em uma regra básica, a qual é resumida a uma única palavra: 

eficiência. 

A eficiência à qual nos referimos significa basicamente: acertar o máximo possível das questões 

cobradas, se preparando com o menor esforço e o menor dispêndio de tempo possível. 

Não confunda “menor esforço possível” com “vida fácil”, a aprovação em concursos requer 
comprometimento, esforço, perseverança. Porém, não é necessário que levemos anos e anos nesse 
ritmo para que alcancemos a aprovação. 
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Então, aproveite as análises estatísticas e questões cuidadosamente selecionadas pelos professores 
do Passo Estratégico. Tudo nesse material foi pensado para servir como poderosa e eficiente 
ferramenta de revisão dos seus estudos. 

 

É isso, meu amigo e minha amiga! 

Espero ter ajudado com essa análise totalmente focada no seu concurso. 

Forte abraço e bons estudos! 

Alex Lira 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Professor de Matemática, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e Estatística 
Instagram: @professoralexlira 

 

 

  



 
 

 

 

 

Passo Estratégico – FGV/PM SP 
e-book – Aluno-Oficial 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 15 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti 

Olá Senhoras e Senhores, 

Eu me chamo Thiago Cavalcanti. Sou funcionário do Banco Central do Brasil, passei no concurso em 
2010 para Analista de Tecnologia da Informação (TI). Atualmente estou de licença, cursando 
doutorado em economia na UnB. Também trabalho como professor de TI no Estratégia e participo 
da equipe do Passo Estratégico como Analista de Informática.  

Tenho graduação em Ciência da Computação pela UFPE e mestrado em Engenharia de Software. Já 
fui aprovado em diversos concursos tais como ANAC, BNDES, TCE-RN, INFRAERO e, claro, Banco 
Central. A minha trajetória como concurseiro durou pouco mais de dois anos. Neste intervalo, 
aprendi muito e vou tentar passar um pouco desta minha experiência ao longo deste curso. 

A banca do concurso é a Fundação Getúlio Vargas - FGV. O concurso em questão é da Polícia Militar 
de São Paulo. Fique atento, pois a banca costuma apresentar enunciados longos e cansativos. Nos 
enunciados encontramos textos bem trabalhados e com vocabulário repleto de linguagem 
metafórica. A Fundação Getúlio Vargas - FGV possui um estilo peculiar de cobrança em suas provas, 
sendo um pouco mais exigente que a Fundação Carlos Chagas - FCC, por exemplo, e um pouco menos 
que a Escola de Administração Fazendária - ESAF. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Abaixo temos a análise estatística dos assuntos do nosso concurso, baseada nos últimos concursos 
da FGV. Nossa amostra para análise estatística foi baseada nas questões do conteúdo programático 
do último edital, que estiveram nos concursos que aconteceram nos últimos 5 anos e totalizaram 
245 questões. Vejamos agora a análise estatística onde é possível determinar o tema com maior 
importância de acordo com as questões coletas nas provas elaboradas pela banca. 

Noções de Informática 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

2. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 

marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, 
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, 

índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de 
texto. 

26,53% 

3. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas 

e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, 

26,12% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 
e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 

classificação de dados. 

1. MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 

interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. 

23,27% 

6. Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, 
sites, busca e impressão de páginas. 

15,92% 

5. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e 
envio de mensagens, anexação de arquivos. 

7,76% 

4. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, 
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e 

rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, 
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, 

animação e transição entre slides. 

0,42% 

Observando a tabela acima podemos perceber que existe uma certa predileção da FGV por alguns 
assuntos. Dentre os 6 assuntos listados, três compõem mais de 75% das questões. Por termos um 
conteúdo considerado pequeno, é importante você revisá-lo dando ênfase a esses 3 temas. Fique 
atento as dicas que darei nas aulas. 

O gráfico a seguir permite uma melhor visualização dos assuntos mais cobrados nas provas de 
Noções de Informática. 
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HISTÓRIA 

Prof. Sérgio Henrique 

 Olá, querido aluno. Sou o professor Sérgio Henrique, Historiador, licenciado em geografia e 

professor de Ciências Humanas no Estratégia concursos e em cursos presenciais. Sou professor há 

mais de 15 anos e já ministrei várias disciplinas, do ensino fundamental ao superior, como servidor 

público e na rede privada. Nos primeiros anos de carreira focando em ensino e aprendizado para 

jovens e empreendedorismo. Na última década, dedico-me para exames de alta complexidade e 

exigência em concursos públicos militares e preparatórios para o ENEM.  

 Motivação, Disciplina e Estratégia formam o tripé do sucesso e estou aqui com a equipe 

Estratégia Concursos para levá-lo ao sucesso e alcançar seus objetivos. Vamos logo, pois não temos 

tempo a perder. Nosso tempo é valioso, mas fique tranquilo. Tudo vai correr bem e foi devidamente 

distribuído para que você possa alcançar seu almejado sucesso. Leia e releia suas aulas. Faça e refaça 

seus exercícios. A repetição é a mãe do aprendizado. A memorização deve vir da repetição dos 

exercícios e do acúmulo das leituras. É a melhor forma de memorizar o conteúdo. Aos poucos e por 

meio da repetição. 

  Sem mais delongas, vamos ao trabalho. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 

1. A banca é exigente e o candidato deve dominar conceitos e os principais fatos históricos. Não dá 
para enfrentar sem ter tido uma preparação adequada. 

2. A FGV foi muito coerente ao manter a mesma estrutura do cronograma adotado pela banca 
Vunesp, que realizava o certame há mais de dez anos. Como não alterou nada, pois nada foi 
acrescentado, o candidato que já vinha se preparando há mais tempo, poderá aproveitar a sua 
bagagem de estudos. 

3. A FGV seleciona o candidato através de questões muito bem elaboradas, com textos 
complementares que dão boas dicas que orientam o raciocínio da questão (mas sem este papo 
da resposta estar no texto, ok?).  

4. A maior parte dos concursos realizados pela FGV contextualização a avaliação ao cargo, então 
temas ligados à segurança pública são excelentes, e já aplicaram em vários certames anteriores, 
questões sobre o crime organizado e o tráfico internacional de Drogas. 

LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 

1. É importante lembrar ao candidato que estes levantamentos estatísticos são rigorosos, no 
entanto as estatísticas podem variar muito, dependendo das variáveis que usamos, ou também 
do tamanho da amostra.  
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1.1. Há uma anedota sobre as estatísticas, que se colocarmos a cabeça de alguém num forno, e 
sua seus pés numa geladeira, a média da temperatura corporal será agradável. Pretendo 
demostrar com isso que nossa amostra de questões tem dois vícios de análise: primeiro que 
as questões foram selecionadas de acordo com a utilidade para seu concurso e em segundo 
a hipótese inicial que norteou a análise era que a banca cobrava mais História do Brasil que 
História Geral se confirmou.  

1.2. Escavei todos os concursos aplicados pela banca, inclusive do concurso de admissão na 
universidade. Como são poucos os já realizados com a disciplina de história, e a maioria 
foram para professores, nossa seleção é completa e variada, e procurou identificar as 
possíveis tendências para este exame, e o primeiro padrão já sabemos, que é a abordagem 
de temas da História do Brasil, e o segundo, é que além de contextualizar o conjunto das 
questões de história, o edital todo é explorado, então temos que ter um domínio dos 
principais temas, que veremos abaixo a incidência. No entanto, todo ele será cobrado, então 
para uma preparação completa é importante que estude todos os principais temas, para no 
mínimo saber do que se trata.  

2. Para orientar a análise, dividirei em dois grandes temas, e depois subdividiremos cada um deles, 
que são: História Geral e História do Brasil. 

3. Para uma estimativa estatística razoável, é bom que trabalhemos com ao menos duzentas 
questões. No nosso Passo Estratégico temos em torno de trezentas questões, mas que foram 
coletadas sem método. Do total de 133 questões coletadas, que correspondem às questões 
válidas (que podem ser aproveitadas para seu cargo) dos últimos dez anos de concursos 
aplicados, com a disciplina de História, podemos dividir em: 

História 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

História do Brasil 71% 

História Geral 29% 
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OS PRINCIPAIS TEMAS E ABORDAGENS 

História Geral: Das 39 questões de História Geral, a incidência dos assuntos foi: 

História Geral 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

História Contemporânea 41% 

História Moderna 36% 

História Medieval 23% 

História Antiga 0% 
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História do Brasil: Das 94 questões de História do Brasil, a incidência dos assuntos foi: 

História do Brasil 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

História da República 57% 

História da Colônia 28% 

História do Império 15% 
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História da República: Das 54 questões de História da República, a incidência dos assuntos foi: 

História da República 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Era Vargas 52% 

República Velha 26% 

Ditadura Militar 18% 

República Liberal Populista 4% 

 

CONCLUSÕES 

1. Há uma predominância de História do Brasil na amostra usada. A maioria eram de concursos 
regionais e para professores, o que explica esta alta proporção, pois está de acordo com as 
orientações pedagógicas do MEC. 

2. Há uma grande desproporção entre os assuntos e a História da República é privilegiada, e 
evidentemente os temas ligados à Era Vargas. 

3. Em História Geral, há o predomínio de História Moderna e Contemporânea, em proporções 
semelhantes, com pequena vantagem para Contemporânea.  

4. Em todas as provas, podemos esperar ao menos uma questão de Idade Média. Não está 
presente em quantidade, mas em todo o exame aparece. 
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5. História Antiga não apareceu em nenhum concurso, mas devemos tomar cuidado. Se 
considerarmos todo o universo de questões produzidas pela banca, incluindo seus concursos 
de admissão na universidade, o tema é sempre presente, então tudo indica que teremos uma 
questão na prova, ou de Grécia ou de Roma, abordando principalmente os aspectos ligados à 
democracia e as sociedades escravistas. 

6. Em todos os períodos Históricos, foram cobrados temas clássicos da História política e 
econômica, que é o eixo central, a partir do qual a banca desenvolve seus raciocínios nas 
questões. 

 

... 
 

É isso aí pessoal. Motivação, Disciplina e Estratégia. 

Um grande abraço... 

Bons estudos e Foco no Sucesso! 

 

     Prof. Sérgio Henrique Lima Reis. 

 

 

 

 

 

 

@professorsergiohenrique 

  

Professor Sergio Henrique 
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GEOGRAFIA 

Prof. Sérgio Henrique 

 Olá, querido aluno. Sou o professor Sérgio Henrique, Historiador, licenciado em geografia e 

professor de Ciências Humanas no Estratégia concursos e em cursos presenciais. Sou professor há 

mais de 15 anos e já ministrei várias disciplinas, do ensino fundamental ao superior, como servidor 

público e na rede privada. Nos primeiros anos de carreira focando em ensino e aprendizado para 

jovens e empreendedorismo. Na última década, dedico-me para exames de alta complexidade e 

exigência em concursos públicos militares e preparatórios para o ENEM.  

 Motivação, Disciplina e Estratégia formam o tripé do sucesso e estou aqui com a equipe 

Estratégia Concursos para levá-lo ao sucesso e alcançar seus objetivos. Vamos logo, pois não temos 

tempo a perder. Nosso tempo é valioso, mas fique tranquilo. Tudo vai correr bem e foi devidamente 

distribuído para que você possa alcançar seu almejado sucesso. Leia e releia suas aulas. Faça e refaça 

seus exercícios. A repetição é a mãe do aprendizado. A memorização deve vir da repetição dos 

exercícios e do acúmulo das leituras. É a melhor forma de memorizar o conteúdo. Aos poucos e por 

meio da repetição. 

  Sem mais delongas, vamos ao trabalho. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 

5. A banca é exigente e o candidato deve dominar conceitos e os principais fatos históricos. Não dá 
para enfrentar sem ter tido uma preparação adequada. 

6. A FGV foi muito coerente ao manter a mesma estrutura do cronograma adotado pela banca 
Vunesp, que realizava o certame há mais de dez anos. Como não alterou nada, pois nada foi 
acrescentado, o candidato que já vinha se preparando há mais tempo, poderá aproveitar a sua 
bagagem de estudos. 

7. A FGV seleciona o candidato através de questões muito bem elaboradas, com textos 
complementares que dão boas dicas que orientam o raciocínio da questão (mas sem este papo 
da resposta estar no texto, ok?).  

8. As provas realizadas pela FGV, tradicionalmente exploram todo o conteúdo da geografia geral e 
do Brasil, e a principal abordagem é a econômica, e quanto à produção e ao uso do espaço. Para 
não ficar perdido, deve se lembrar de que na geografia os conceitos são fundamentais e espaço 
geográfico é o conceito para descrever o espaço que foi transformado pelo trabalho humano 
(ação antrópica). 

8.1. Por isso as ações humanas de transformação do espaço geográfico ao seu redor, são 
analisadas também quanto ao impacto provocam no espaço natural que foi transformado,  
por exemplo, numa questão sobre agronegócio pode aparecer informações sobre o modelo 
de produção (plantation), sobre as exportações brasileiras (nosso maior parceiro atual é a 
China), sobre  uso dos agrotóxicos (e seus impactos no solo, na água, nas cadeias ecológicas 
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e na saúde humana), e sobre os conflitos devido à disputa pelo espaço (com as comunidades 
indígenas, ribeirinhos, quilombolas, comunidades extrativistas e faxinais).  

9. A FGV sempre produz questões muito bem contextualizadas e atuais: exige que esteja por dentro 
dos principais acontecimentos mundiais e nacionais. Mesmo que não seja cobrado algum 
conhecimento relativo às atualidades, elas são o gancho para selecionar temas, por exemplo, 
entre 2017 e 2019 os EUA e a China travaram uma “Guerra tarifária”, em que um praticava 
protecionismo e o outro respondia com a mesma moeda. Desde dezembro de 2019 as notícias 
sobre o COVID-19 dominam as diversas mídias, e o país está em evidência diante de várias 
suspeitas e teorias da conspiração. Isso cria um ótimo contexto para cobrar uma questão sobre 
a China, e não necessariamente sobre pandemia. 

10. A maior parte dos concursos realizados pela FGV contextualização a avaliação ao cargo, então 
temas ligados à segurança pública são excelentes, e já aplicaram em vários certames anteriores, 
questões sobre o crime organizado e o tráfico internacional de Drogas. 

LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 

4. É importante lembrar ao candidato que estes levantamentos estatísticos são rigorosos, no 
entanto as estatísticas podem variar muito, dependendo das variáveis que usamos, ou também 
do tamanho da amostra.  

4.1. Há uma anedota sobre as estatísticas, que se colocarmos a cabeça de alguém num forno, e 
sua seus pés numa geladeira, a média da temperatura corporal será agradável. Pretendo 
demostrar com isso que nossa amostra de questões tem dois vícios de análise: primeiro que 
as questões foram selecionadas de acordo com a utilidade para seu concurso e em segundo 
a hipótese inicial que norteou a análise era que a banca cobrava mais conhecimentos atuais 
e econômicos ela se confirmou.  

4.2. Escavei todos os concursos aplicados pela banca, inclusive do concurso de admissão na 
universidade. Como são poucos os já realizados com a disciplina de geografia, e a maioria 
foram para professores, nossa seleção é completa e variada, e procurou identificar as 
possíveis tendências para este exame, e o primeiro padrão já sabemos, que é a abordagem 
de temas atuais e econômicos, e o segundo, é que além de contextualizar o conjunto das 
questões de geografia, o edital todo é explorado, então temos que ter um domínio dos 
principais temas, que veremos abaixo a incidência, no entanto todo ele será cobrado, então 
para uma preparação completa é importante que estude todos os principais temas, para no 
mínimo saber do que se trata.  

5. Para orientar a análise, dividirei em quatro grandes temas, e depois subdividiremos cada um 
deles, que são: 1-Geografia Econômica, 2-Biogeografia, 3-Geografia Humana e 4-Geografia 
Mundial e Atual. 

6. Para uma estimativa estatística razoável, é bom que trabalhemos com ao menos duzentas 
questões. No nosso Passo Estratégico temos em torno de trezentas questões, mas que foram 
coletadas sem método. Do total de 121 questões coletadas, que correspondem às questões 
válidas (que podem ser aproveitadas para seu cargo) dos últimos dez anos de concursos 
aplicados, com a disciplina de Geografia, podemos dividir em: 
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Geografia 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

1. Geografia Econômica 32% 

2. Biogeografia 31% 

3. Geografia Humana 21% 

4. Geografia Mundial e Atual 16% 

 

 

OS PRINCIPAIS TEMAS E ABORDAGENS 

Geografia Econômica: Das 39 questões de Geografia Econômica, a incidência dos assuntos foi: 

Geografia Econômica 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Geografia Econômica Geral 36% 

Indústria 31% 
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Agropecuária 28% 

Fontes de Energia 5% 

 

Biogeografia: Em biogeografia estudamos os mecanismos de funcionamento da natureza na análise 
da Geologia, Geomorfologia, Hidrografia, Clima e Ecossistemas. A FGV espera que você conheça as 
regras de funcionamento da natureza (por exemplo, como as massas de ar se deslocam de zonas 
com alta pressão atmosférica, para a baixa pressão atmosférica), e as fisionomias das principais 
paisagens brasileiras, cujos conjuntos chamamos de domínios morfoclimáticos. Mais que saber 
detalhes sobre o funcionamento do clima, o importante é entender como ele se relaciona na 
formação do solo, do relevo, da vegetação e dos rios. 

 Das 37 questões de biogeografia, a incidência dos assuntos foi: 

Biogeografia 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Problemas Ambientais 29% 

Vegetação 24% 

Geomorfologia (Geologia e Relevo) 20% 

Hidrografia 15% 

Clima 12% 
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Geografia Humana: Das 26 questões de Geografia Humana, a incidência dos assuntos foi: 

Geografia Humana 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Urbanização 35% 

População 34% 

Imigrações  31% 
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Geografia Mundial e Atual: Das 19 questões de Geografia Mundial e Atual, a incidência dos 
assuntos foi: 

Geografia Mundial e Atual 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Globalização - Conceito 53% 

Nova DIT e Blocos Econômicos 31% 

Guerra Fria 16% 

 

QUATRO TEMAS COM ALTÍSSIMA CHANCE DE SEREM COBRADOS NA PROVA 

7. Globalização – Aspectos gerais. 

8. Comercio Internacional – Brasil e China. 

9. Urbanização. 

10. Os domínios morfoclimáticos brasileiros. 

ALGUNS TEMAS QUE VALEM A PENA APOSTAR 

 Comércio mundial de commodities. 

 Desconcentração industrial global. 

 Petróleo: OPEP (atualidades - Arábia Saudita X Rússia). 
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 O Retorno do Protecionismo e a reação dos Estados Nacionais: BREXIT, Populismo 

conservador (Donald Trump e Boris Jhonson), xenofobia e desemprego nos países 

desenvolvidos.  

 Impactos econômicos e sociais da pandemia de COVID-19. 

 Amazônia, litoral brasileiro e sustentabilidade. 

 

... 
 

É isso aí pessoal. Motivação, Disciplina e Estratégia. 

Um grande abraço... 

Bons estudos e Foco no Sucesso! 

 

     Prof. Sérgio Henrique Lima Reis. 

 

 

 

 

 

 

@professorsergiohenrique 

  

Professor Sergio Henrique 
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QUÍMICA 

Prof. Diego Souza 

Sou Doutor em Química pela UFG, atuo como Professor de Química no Estratégia Concursos. Assim 
como vocês atuarão, eu também atuo na Segurança Pública. Exerço o cargo de Perito Criminal da 
PCDF. Estou envolvido com concursos públicos há cerca de 11 anos, conciliei os dois últimos anos de 
faculdade com meu primeiro cargo público de assistente administrativo. Fui aprovado em concursos 
na área administrativa e nos seguintes concursos na área de química: Técnico em Química da 
EMBRAPA (2º colocado), Analista Químico da EMBRAPA (1º), Especialista em Recursos 
Minerais/Química da ANM (1º) e Perito Criminal/Química da PCDF (2º). 

Quanto à atividade de professor, leciono exclusivamente Química para concursos. Desde que fui 
convidado para compor a equipe do Estratégia Concursos, em maio de 2018, já fui responsável por 
cerca de 200 cursos na área de Química. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 

Vamos agora falar sobre o "perfil" da banca FGV em provas: 

 Banca tradicional na realização de concursos e, por isso, devemos esperar uma prova bem 
elaborada; 

 Elabora questões relativamente difíceis e pode conter mais de uma alternativa correta. 
Nesses casos, você deve se atentar a que está mais correta (utilize a técnica de eliminação) e 
também deve identificar aquela que responde exatamente o que o enunciado está 
perguntando, pois, em alguns casos, a outra alternativa correta não responde o enunciado. 

 Cobra os conteúdos de forma mais aplicada; 
 Uma outra desvantagem é que a FGV não realizou muitos concursos que cobravam química, 

ou seja, temos um número restrito de questões. Mas não se preocupe, utilizarmos outras 
questões no estilo FGV e também várias outras pertinentes ao entendimento de cada teoria. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Ao analisar o conteúdo programático de Química para Oficial da PM-SP, podemos categorizar os 
tópicos entre alguns mais conceituais e outros mais aplicados. Em geral, os mais aplicados 
necessitam que você resolva um maior número de questões. Já os mais conceituais, podem ser bem 
praticados com um número de resoluções menor. É claro que, quanto mais questões resolvidas, 
melhor para qualquer conteúdo, mas é importante saber esse tipo de informação para o estudo de 
reta final e para conseguir conciliar o estudo da química com as várias outras cobradas. Portanto, na 
imagem abaixo eu apresento os principais tópicos de química do seu edital e os classifico em 3 
grupos com respectivas classificações e sugestões para a quantidade de exercícios a serem 
resolvidos. 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Outra informação útil para sua estratégia de preparação é conhecer a banca organizadora. Por isso, 
realizei um levantamento estatístico de questões recentes da banca FGV (vide tabela abaixo) para 
você conhecer quais assuntos vem sendo mais cobrados por ela e, por isso, merecem maior 
destaque. 

Química 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Estequiometria 27,3% 

Soluções e concentração 21,6% 

Fórmula química e balanceamento 14,8% 

Ligações químicas e propriedade dos compostos 14,8% 

Tabela periódica e propriedade dos elementos 9,1% 

Modelos atômicos e semelhanças atômicas 8,0% 

Teorias ácido-base e funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e 
óxidos) 

4,5% 

Total 100,0% 
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Gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de incidência em provas recentes da FGV. 

Acredito que agora você já tenha um bom panorama do que esperar da prova de Química para Oficial 
da PM-SP. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que as informações repassadas sejam úteis para seu 
planejamento de estudos. Confie em nossa excelente equipe, pois o material do Passo Estratégico é 
redigido de forma totalmente direcionada para o seu concurso. Portanto, seguindo nossas 
orientações, dicas estratégicas, resolvendo as questões selecionadas por nós analistas, vocês vão 
realmente turbinar suas revisões e rendimento para detonarem a prova que espera vocês. 

A pergunta que fica é: vale a pena? Vale sim, pessoal! É árdua a batalha, mas os resultados são 
compensadores. Como motivação, deixo abaixo uma foto pessoal, em que estou com minha esposa 
na minha formatura na Academia de Polícia em 2017. Dediquei muito durante a preparação para as 
fases do concurso, mas a experiência e aprendizado durante a Academia foram incríveis e hoje me 
sinto honrado e privilegiado de servir e proteger a sociedade, atuando na segurança pública. Vejam 
a minha cara de felicidade! 
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FÍSICA 

Prof. Vinícius Silva 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) 

A banca FVG, em Física costuma cobrar o conhecimento sempre agregado a uma situação prática, 

porém isso não é o que temos visto nos últimos concursos organizados pela FGV, na verdade são 

poucas as questões que temos para trabalhar na FGV nesses últimos anos dos assuntos do último 

edital da PM-SP para o cargo de oficial. 

O que eu espero para o próximo concurso da PMSP é uma prova bem elaborada, com uma 

verdadeira mescla entre questões práticas e questões conceituais, mas nada muito elaborado, como 

foi a prova de 2019. 

Quanto à abordagem e nível de dificuldade, não posso afirmar que haverá uma incidência de 

questões simples, acredito que o nível das questões será de médio para difícil, para a maioria dos 

candidatos, pois nessa matéria, não precisa ser muito complexo para que a questão já seja do 

domínio de poucos. 

O que eu acredito muito também é que o edital venha com um conteúdo mais complexo, e também 

mais extenso, com conteúdo de eletricidade e termologia a serem cobrados juntamente com 

questões de mecânica, ondulatória e óptica. 

Como é a primeira vez que abordamos essa matéria para um concurso de Oficial da PM SP em um 

concurso a ser elaborado pela FGV, uma vez que a banca mais comum ela a VUNESP, então vamos 

fazer uma aposta, baseado no que é cobrado nos concursos em geral, para que tenhamos aqueles 

assuntos mais relevantes. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Física 

% de cobrança em provas anteriores 

FGV 

Eletrodinâmica 33% 

Eletrostática 30% 

Termologia 19% 

Mecânica 16,7% 
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A matéria mais importante continuará sendo sempre a mecânica e a eletricidade, que é uma das 

maiores partes do nosso conteúdo (Cinemática, Dinâmica e Eletricidade), não tem como estudar 

essa parte sem se dedicar alguns meses a ela, portanto, é hora de começar os estudos e se eu fosse 

você eu iniciaria por essa parte do conteúdo. 

É importante iniciar os estudos pelos conteúdos previstos no último edital e ainda realizar um 

aprofundamento e revisões periódicas da matéria, porém depois desse ciclo se encerrar, vale a pena 

você fazer elastecer o seu conteúdo estudando Termologia e Eletricidade, que são duas apostas que 

eu faço para a próxima prova. 

Veja como foi a última prova da VUNESP para um cargo de Oficial da PMSP, no ano ade 2019: 

 Física Térmica – Termologia - 1 questão – 25% 

 Eletricidade (corrente elétrica) - 1 questão – 25% 

 Mecânica - 2 questões – 50% 

De acordo com todo o exposto acima, entendo bem cabível que tenhamos duas questões de 

mecânica, uma questão de termologia e uma questão de eletricidade, provavelmente na prova de 

2020, ainda que a banca seja a FGV. 

Veja que o percentual de incidência da parte de mecânica é sempre o maior, quando esse assunto é 

previsto no edital. 

Por fim, só temos a agradecer a confiança em nosso trabalho e esperamos, sinceramente, que esse 

conteúdo possa lhe ajudar nos seus estudos e você possa realizar um estudo mais direcionado.  

  



 
 

 

 

 

Passo Estratégico – FGV/PM SP 
e-book – Aluno-Oficial 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 35 
 

BÔNUS - DICA DE ESTUDO: PLANEJE SUAS REVISÕES 

Prof. Túlio Lages1 

Antes de efetivamente começar a revisar, é essencial que você planeje os dias em que as revisões 
acontecerão, o tempo que será dedicado a elas e quais conteúdos serão revistos. 

Planejar as revisões para um dado período evita que você, a cada dia, perca tempo analisando o que 
deverá ser revisado – e tempo é um dos recursos mais preciosos do concurseiro. 

A seguir, trazemos algumas formas interessantes de se planejar revisões: teste cada uma delas e 
verifique a qual método você se adapta melhor. 

Observação importante: tais métodos não devem ser encarados como formatos rígidos, de modo 
que você pode customizá-los para que se adequem melhor ao seu perfil, ok? 

O importante, no fim das contas, é que você realize revisões de forma periódica, 
independentemente do formato de organização e planejamento. 

Outra coisa: você verá que os métodos que trouxemos impõem a realização de revisões não somente 
após o término do conteúdo (que é como a maior parte dos concurseiros fazem), mas já durante o 
avançar de cada matéria. 

Ao se realizar revisões desde o início dos estudos, em que pese se avance um pouco mais devagar 
no conteúdo, você acaba lembrando mais do que já foi estudado durante toda a preparação, 
gerando alguns benefícios que considero muito importantes: 

a) maior sensação de segurança durante toda a preparação: sabe quando você se dá conta de que 
não se lembra nem do que estudou na semana anterior e fica extremamente inseguro se terá 
chances reais de passar no seu concurso? Pois é, ao se realizar revisões logo no início da sua jornada, 
você evita essa sensação de insegurança – e o fator psicológico é muito importante para os 
concurseiros. Muita gente desiste de estudar para concursos por conta da insegurança na 
preparação. 

b) aprender mais facilmente assuntos que dependem de conhecimentos de assuntos estudados 
anteriormente: ganhando agilidade nos estudos e mais confiança na sua aprovação. 

c) economia de tempo ao evitar o reestudo de todo o conteúdo nas revisões pós finalização de 
matéria: se você deixar para revisar uma dada matéria apenas quando finalizar a leitura da teoria e 
a realização dos exercícios, você vai ter esquecido tanto o que foi estudado que a sua revisão será 
muito demorada – na prática, você terá que reestudar praticamente toda a matéria como se 
estivesse estudando ela pela primeira vez. 

Feitos esses esclarecimentos, vamos às diversas formas de planejar e organizar suas revisões? 

                                                   
1 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e Direito 
Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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REVISÕES DE 24H/7D/30D 

Profs. Piero Albuquerque2 e Carlos Roberto3 

Este assunto é MUITO IMPORTANTE, essencial para uma execução de estudos verdadeiramente 
eficaz. Logo, preste bastante atenção! 

Não efetuar revisões é um erro primário, cometido por muitos alunos! Isso ocorre porque fazer 
revisões sistemáticas toma tempo, exige planejamento e muita disciplina, além de nos causar a 
impressão de que avançamos devagar com o conteúdo. 

É verdade que, fazendo revisões, você avança mais lentamente, porém com mais qualidade. Nosso 
trabalho está focado mais na qualidade do que na velocidade (considerando-se uma preparação 
antecipada, pré-edital). 

Revisões periódicas devem fazer parte diariamente dos nossos estudos, e isso nós não podemos 
abrir mão! São elas que fazem com que os conteúdos estudados saiam da parte do cérebro 
responsável pela nossa memória de curto prazo (coisas que esquecemos com facilidade) e passem 
a ser armazenados na parte incumbida da memória de longo prazo (que são aquelas informações 
que nós não esquecemos por meses e até anos!). 

Realmente é um desafio manter tudo que você estudou na memória. Em verdade, cremos que é 
impossível! Normalmente, podemos compreender bem o conteúdo ao lê-lo, mas temos sérias 
dificuldades em guardar um “oceano” de informações que os editais exigem. Se isso também 
acontece com você, saiba que é absolutamente normal! 

O resultado dessa consolidação do conhecimento dependerá, principalmente, da técnica que você 
utilizará para “forçar” o armazenamento do conteúdo na memória de longo prazo.  Mas, antes de 
falar em técnica de revisão, gostaríamos de esclarecer, brevemente, como funciona nossa memória. 

Basicamente, ela é segmentada em três partes: 

1. Memória de curto prazo: responsável por armazenar informações que rapidamente caem 
no esquecimento (cerca de 24h a 7 dias); 

2. Memória de médio prazo: responsável por armazenar informações que caem no 
esquecimento mais lentamente (cerca de 7 a 30 dias); 

3. Memória de longo prazo: responsável por armazenar informações que permanecem por 
meses/anos, sem cair no esquecimento. 

Durante a preparação para concursos públicos, nosso objetivo é guardar o maior número de 
informações em nossa memória de longo prazo. Entretanto, temos de concordar que é 
humanamente impossível que isso se estenda a todo o conteúdo. Sempre haverá aquela parte da 
matéria mais “decoreba” (prazos, competências, etc.) que caem no esquecimento facilmente 
(memória de curto prazo).  

                                                   
2 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Tributária 
Municipal e Arquivologia. Instagram: @professorpieroalbuquerque 

3 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico de Português. Instagram: @prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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O estudo eficiente é aquele que consegue equilibrar bem esses três tipos de memórias, de acordo 
com a complexidade do conteúdo. A figura abaixo exemplifica como seria uma distribuição 
MEMÓRIA X CONTEÚDO.  

 

Percebam que a menor parte deve estar na memória de curto prazo. Uma dica importante é deixar 
esse conteúdo para ser revisado na semana que antecede a prova, haja vista que são assuntos com 
tendência de rápido esquecimento. Por outro lado, a maior parte, obviamente, deverá estar 
consolidada na memória de longo prazo. Se você conseguir distribuir seu conhecimento adquirido 
como acima exemplificado (com pequenas variações), certamente você será um forte candidato às 
vagas dos próximos certames.   

Pois bem, futuros servidores. Falamos sobre memória e esquecimento para que vocês 
compreendam como funciona nosso cérebro. Contudo, é importante falarmos, também, sobre a 
Curva de Esquecimento de Ebbinghaus4.  

Tudo isso pode ser representado graficamente por uma curva, chamada “curva do esquecimento”. 
Vejamos: 

 
 
 
 

                                                   
4 Hermann Ebbinghaus foi o primeiro autor na psicologia a desenvolver testes de inteligência. Foi aluno de Wilhelm Wundt. 
Iniciou no século XIX as primeiras investigações sobre a memória; aplicou nestes estudos sílabas "non sense" para avaliar a 
capacidade e o tempo de armazenamento, assim como a facilidade de recuperação do material armazenado. Enunciou 
princípios sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes tempos de duração.  
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O gráfico deve ser entendido da seguinte forma: considera-se que você tem 100% de conhecimento 
quando acabou de ler a matéria. O maior esquecimento ocorre no primeiro dia (nas primeiras 24 
horas), por isso a curva é tão íngreme no começo. Agora, você já consegue relacionar que esse 
conteúdo estava armazenado na memória de curto prazo. 

Dessa forma, sugere-se que a primeira revisão (segundo contato com a matéria) seja feita no dia 
seguinte (24 h) após a leitura daquela informação. Assim, se você leu algo hoje, amanhã à noite, no 
máximo, deverá revisar o mesmo assunto. Essa revisão é muito importante e costuma ser 
relativamente rápida. Nessa primeira etapa, para cada hora estudada de conteúdo novo no dia 
anterior, gastam-se de 15 a 20 minutos com as revisões (importante respeitar essa proporção).  

A segunda revisão (terceiro contato com a matéria) desse mesmo assunto deve ser feita em torno 
uma semana depois (7 dias), e nela se deve gastar cerca de 10 a 15 minutos, aproximadamente. 
Aqui, parte do conteúdo começa a sair da memória de curto prazo para entrar na memória de médio 
prazo.  

Na terceira revisão (quarto contato com a matéria), feita após 30 dias, num tempo médio de 8 a 10 
minutos, boa parte do conhecimento passa a ficar armazenado na memória de longo prazo. Somente 
por meio de um contato exaustivo e repetitivo com a disciplina é que se consegue consolidá-la na 
memória de longo prazo. 

Mas como revisar? Revise somente o que você marcou (grifou ou sublinhou) de mais importante no 
seu material. Quando se estuda muitas matérias, o planejamento das revisões é para fixar o 
conteúdo na memória de longo prazo, sendo fundamental para o sucesso. Esse planejamento 
começa a ser feito no início, quando estamos aprendendo cada uma das matérias.  

Claro que efetuar essas revisões também vai depender da rotina de cada um, bem como da carga 
horária disponível para estudar, e tudo isso deve ser adaptado de acordo com a subjetividade de 
cada um. Em regra, um planejamento de estudos deve ser elaborado de forma personalizada! Por 
isso é importante que vocês acompanhem as dicas elaboradas pelos professores aqui do Passo 
Estratégico! 

Vamos ver um exemplo de revisões sistematizadas (24h, 7 dias e 30 dias) dentro do ciclo de estudos? 
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Suponha que uma pessoa tenha 4h:30min (270 min) disponíveis para o estudo diário. Para esse 
tempo disponível, montaremos um planejamento inicial composto de 4 disciplinas (duas para cada 
dia, de forma alternada). 

Dessarte, o planejamento inicial (do dia 1 ao dia 7) será o seguinte: 

 

Os números à esquerda correspondem às metas de estudo e o tempo de cada meta está sinalizado 
na coluna CH (Carga-horária). Vale destacar que são minutos líquidos. Caso ocorra interrupção 
durante seu estudo, o tempo paralisado não conta para o cumprimento da meta. Na verdade, é 
muito importante fazer pausas! Por exemplo: você pode fazer pausar de 5 minutos a cada 55 
minutos de estudo. Utilize-as para levantar e tomar um café ou ir ao banheiro. Isso faz você manter 
sua concentração sempre em alta! 

As células mais à direita de controle de páginas servirão para auxiliá-lo ao voltar a estudar aquela 
disciplina, de modo que ficará sempre registrado a página em que você interrompeu a leitura e em 
qual aula você se encontra. Essas anotações são fundamentais para as revisões, ok? Não deixe de 
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fazê-las! Há também um campo específico para controlar o percentual de acertos de questões, mas 
esse não é o foco da nossa explanação neste momento. 

Nas linhas marcadas em vermelho, destacamos as primeiras revisões (24h). Por exemplo:  
na meta 5, deve-se revisar (em 15 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 30 minutos de revisão (15min Matéria 1 + 15 min Matéria 2). 

A partir do oitavo dia, devem-se fazer, continuamente, as revisões dos 7 dias. Isso ocorre, pois o 
conteúdo inicialmente estudado começa a cair no esquecimento, conforme vimos no gráfico acima. 
Um detalhe importante é que permanecem as revisões de 24 h dos conteúdos novos, ou seja, o ciclo 
de estudos passa a ser composto por duas revisões diárias (24 h e 7 dias), conforme figura abaixo: 

 

Nas linhas marcadas em azul, destacamos as segundas revisões (7 dias). Por exemplo:  
na meta 24, deve-se revisar (em 10 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 20 minutos de revisão (10min Matéria 1 + 10 min Matéria 2). 

O ciclo de estudos seguirá com essas duas revisões (24 h e 7 dias) até o trigésimo dia (D30), a partir 
do qual se torna imprescindível proceder às revisões dos 30 dias. 
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Nas linhas marcadas em laranja, destacamos as terceiras revisões (30 dias). Por exemplo:  
na meta 117, deve-se revisar (em 8 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 16 minutos de revisão (8 min Matéria 1 + 8 min Matéria 2). 

E como revisar? Nunca é demais repetir: revisão É RELER o conteúdo, por meio das marcações! Não 
é tempo destinado à elaboração de resumos ou mapas mentais, nem à resolução de questões (salvo 
algumas exceções como matérias de exatas, por exemplo, em que as aulas são basicamente 
resolução de questões). 

Portanto, o aluno deve reler o conteúdo estudado, o exato intervalo de páginas que ele estudou no 
dia a ser revisado, baseando-se somente nas marcações (grifos ou sublinhados).  

Fazendo isso você estará dando sempre um “F5”na memória e minimizando a curva do 
esquecimento! 

REVISÃO POR ASSUNTOS 

Prof. Túlio Lages 

Nesse método, a revisão é realizada sempre que se termina de estudar um determinado assunto. 

Assim, para um dado assunto, após ler todo o seu conteúdo e realizar uma bateria de questões sobre 
ele, faça uma revisão inteira do tema antes de começar a estudar o assunto seguinte. 

Utilize o tempo que for necessário para completar a revisão inteira do assunto, dentro do tempo 
destinado ao estudo da matéria, conforme previsto no seu ciclo de estudos. 

O benefício dessa forma de organizar suas revisões é que você obtém uma visão global do assunto, 
ficando mais fácil de entender como se relacionam os diversos pontos que o compõem. 

Além disso, a revisão por assuntos pode ser utilizada em conjunto com o método 1/70/30 e com o 
método 4.2. 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Ainda, é possível agrupar dois ou mais assuntos já estudados para serem revisados em conjunto, 
quando se tratar de assuntos muito curtos ou que foram vistos há muito tempo e, por isso, estão 
um bom tempo sem serem revisados. 

Se você não possui muito tempo disponível aos estudos, pode deixar de efetuar revisões integrais 
de assuntos que não são muito cobrados ou que você esteja com um ótimo percentual de acertos 
das questões, priorizando, assim, revisões de assuntos que “caem” muito ou sobre os quais você não 
está com uma boa compreensão. 

Para dar uma turbinada na sua revisão por assuntos, você pode utilizar o Passo Estratégico, 
notadamente para aqueles assuntos que você está com maior dificuldade ou que possuem mais 
chances de serem cobrados na sua prova. 

REVISÃO INTEGRAL DA MATÉRIA 

Prof. Túlio Lages 

Depois de finalizar o estudo de uma dada matéria, é necessário que ela seja revista periodicamente 
até o dia da sua prova, para manter um nível mínimo de retenção de seu conteúdo. 

Enquanto não terminou de estudar todas as matérias, sugiro que a revisão de uma dada matéria 
finalizada seja realizada a cada dois ou três meses (de seu término ou da última revisão integral), 
valendo esclarecer que não se trata de um número rígido, podendo ser um pouco mais ou um pouco 
menos. 

O importante é que a revisão seja realizada de tempos em tempos, em um período que não seja 
demasiadamente longo a ponto de você se esquecer demais do que foi estudado, nem curto demais 
a ponto de prejudicar o avanço das matérias ainda não finalizadas, em razão do tempo de estudado 
demandado. 

Obviamente, quando todas as matérias houverem sido completamente estudadas, seu ciclo de 
estudos basicamente será um ciclo de revisões, em que todas as (ou pelo menos boa parte das) 
matérias serão revisadas de forma alternada. 

Anote as horas líquidas demandas para revisar cada matéria por completo e compare com revisões 
anteriores – você perceberá que cada revisão demandará um tempo cada vez menor, até chegar a 
um valor mais ou menos constante. 

Em reta final, ter o conhecimento do tempo necessário para realizar a revisão completa de cada 
matéria lhe ajudará a organizar melhor os estudos, priorizando matérias e assuntos que lhe renderão 
mais pontos em prova. 

Para dar uma turbinada na sua revisão por matérias, você pode utilizar o Passo Estratégico, 
notadamente para aquelas matérias que valem mais pontos na sua prova. 

http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
http://bit.ly/passoest
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