Download File PDF Apostilas Apostilas Para
Concursos

Apostilas Apostilas Para Concursos
Português e Redação: Essas edições da
“Concursos Públicos” vão te ajudar nos estudos
para os vestibulares e concursos. Em resumos
sobre matemática, português, redação, história,
geografia, química, física e todas as matérias que
você precisa aprender, as revistas te ensinam de um
jeito mais claro e dinâmico. Possuem questões que
já caíram nas provas e todas são comentadas por
professores especialistas. Um intensivo completo de
estudo!
Direito Administrativo e Constitucional: Essas
edições da “Concursos Públicos” vão te ajudar nos
estudos para os vestibulares e concursos. Em
resumos sobre matemática, português, redação,
história, geografia, química, física e todas as
matérias que você precisa aprender, as revistas te
ensinam de um jeito mais claro e dinâmico.
Possuem questões que já caíram nas provas e
todas são comentadas por professores
especialistas. Um intensivo completo de estudo!
Administração Financeira e Pública: Essas edições
da “Concursos Públicos” vão te ajudar nos estudos
para os vestibulares e concursos. Em resumos
sobre matemática, português, redação, história,
geografia, química, física e todas as matérias que
você precisa aprender, as revistas te ensinam de um
jeito mais claro e dinâmico. Possuem questões que
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já caíram nas provas e todas são comentadas por
professores especialistas. Um intensivo completo de
estudo!
O livro 300 Questões Comentadas de Provas e
Concursos em Serviço Social (Volume 2) veio para
complementar o conteúdo de todo assistente social
concurseiro que deseja ser aprovado em um
concurso de serviço social. Quem já adquiriu o livro
300 Questões Comentadas de Provas e Concursos
em Serviço Social (Volume 1), já conhece o padrão
de qualidade que a Editora 2B e seus autores
prezam e sabem que nossos livros de questões
comentadas de concursos de serviço social são
redigidos a partir do uso de 3 premissas didáticas
que julgamos ser de fundamental importância para
todo assistente social concurseiro que almeja ser
aprovado em uma prova de concurso de serviço
social: Questões de provas de Concursos de
Serviço Social comentadas, alternativa por
alternativa (incluindo as incorretas), por autores
especializados. Ou seja, no padrão editorial da
Editora 2B, os comentários das questões não são
somente da alternativa correta e sim de TODAS as
alternativas. Por exemplo, se há uma questão do
estilo ABCDE, as alternativas A, B, C, D, e E serão
comentada Todas as questões do livro são
categorizadas por grau de dificuldade. Os autores
do livro de serviço social analisam as questões de
concursos e classificam todas as questões do livro
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de acordo com o grau de dificuldade, divididos em
fácil, intermediário ou difícil. 100% das questões do
livro são de provas de concursos de Serviço Social
passados. A equipe de autores elabora um banco
com todas as questões de concursos de Serviço
Social ocorridos nos últimos anos. A partir daí, é
feita a seleção qualitativa das melhores questões a
serem comentadas para que as mesmas constem
no livro. Para quais concursos o livro é
recomendado? O livro 300 Questões Comentadas
de Provas e Concursos em Serviço Social (Volume
2) é recomendado para você que é concurseiro e
está estudando para um concurso de serviço social.
Esse livro possui questões comentadas de provas
de concursos que irão auxiliar no estudo de
concursos de institutos federais, prefeituras,
tribunais, ministérios dentre diversos outros. Como
estudar para provas de concurso de serviço social
utilizando o livro? O livro 300 Questões Comentadas
de Provas e Concursos em Serviço Social (Volume
2) é o melhor livro de serviço social para
concurseiros que possuem o intuito de estudar para
provas de concursos com vagas para assistente
social, pois ele é composto de questões de provas
de concursos de serviço social comentadas
alternativa por alternativa. Além disso, todas as
questões do livro são classificadas por grau de
dificuldade (fácil, intermediário e difícil). O livro é
uma material de serviço social para concurseiros e
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permite que o assistente social treine, resolvendo as
questões das provas e depois estudando através
dos comentários dessas questões. Ademais, o
assistente social concurseiro saberá também se as
questões que está acertando são do nível fácil,
intermediário ou difícil e poderá ter uma noção de
como está sua performance considerando os
conteúdos que mais caem nas provas de concursos
para assistente social. Qual a diferença entre o livro
de serviço social para concurseiros e uma apostila
comum com questões de serviço social para
concurseiros? Uma apostila de serviço social para
concurseiros tem a finalidade de pontuar um
assunto para que possa ser usado mais tarde (um
estudo, aula, palestra etc). Um livro de serviço social
para concurseiros, diferentemente da apostila,
normalmente tem que conter uma exposição
completa, linear e sequencial de um assunto. Além
disso, o estudante que ler uma apostila de serviço
social para concurseiros e não entender
determinado assunto daquela apostila, poderá
continuar sem ter a sua dúvida sanada. Isso não
acontece com um livro de serviço social para
concurseiros que trate de concursos públicos. A
apostila é na verdade, um material de apoio,
enquanto um livro proporciona um material
completo. Na apostila a leitura é truncada, pois cada
tópico, que é bem curto, acaba antes de completar
um pensamento. A ideia da apostila de serviço
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social para concurseiros é justamente resumir os
principais tópicos. No livro de serviço social para
concurseiros há mais espaço para explorar os
assuntos que mais caem nos concursos, com foco
não só na parte prática mas também na teórica. Por
fim, é mais comum de, na apostila, não haver
comentários nas questões ou até a apostila conter
apenas o comentário sobre a resposta correta. No
livro todas as questões são comentadas, inclusive
as incorretas, além de serem categorizadas por grau
de dificuldade. Essa divisão e aprofundamento não
ocorrem na apostila. Então, se você tem dúvida se
vale a pena comprar uma apostila de serviço social
para concurseiros ou um livro de serviço social para
concurseiros, verifique o quanto você quer se
preparar para a prova do concurso, pois apenas
com a apostila não é possível contemplar o
necessário de cada disciplina que irá cair no
concurso. Só o livro conseguirá deixar o estudante
com um conhecimento completo dos temas que
caem nos editais. Sumário do livro: Capitulo 1 –
FHTM Capitulo 2 – Políticas Públicas e Sociais
Capitulo 3 – Gestão Social e Terceiro Setor Capitulo
4 – Processo de trabalho Capitulo 5 – Ética e
Regulamentação da Profissão Capitulo 6 –
Planejamento em Serviço Social Capitulo 7 –
Instrumentalidade Capitulo 8 – Pesquisa em Serviço
Social Capitulo 9 – Seguridade Social /SUAS/LOAS
Capitulo 10 – Serviço Social e Saúde Mental
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Capitulo 11 – Serviço Social na Área Sociojurídica
Capitulo 12 – Língua Portuguesa Capitulo 13 –
Legislação Capitulo 14 – Informática Capitulo 15 –
Matemática e Raciocínio Lógico
PLACAR: a maior revista brasileira de futebol.
Notícias, perfis, entrevistas, fotos exclusivas.
O autor, aprovado em concurso público federal com
apenas 60 dias de estudos, sem acesso à cursinhos
preparatórios, compra de livros, apostilas ou
qualquer tipo de material de preparo que
dependesse de dinheiro para ser adquirido, até
porque o então candidato encontrava-se
desempregado e sem rendimentos, expõe na
presente obra 33 princípios que auto denominam de
“axiomas” que defende como de suma importância
para garantir a sua aprovação em cenário tão
adverso. Conhecer esses 33 “axiomas” torna-se de
vital importância para o leitor que está estudando
para concursos públicos, vestibulares e provas em
geral, porém vale para todos os demais leitores
também, visto que tais axiomas são lições valiosas
para mudar a vida e a mentalidade de qualquer
pessoa que busca uma vida plena a ser vivida.
Apostila para Concursos - Nível MédioConcursos,
ApostilaMarcio Cunha
Esta Apostila de Exercícios de Contabilidade Geral é
direcionada para os candidatos que desejam ingressar
na carreira pública através do concurso público na área
fiscal. Com mais de 500 exercícios propostos com
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gabarito, o objetivo é atingir não só o interessado que é
graduado na área contábil, como também o leigo (não
afeito à contabilidade) que não dispõe de muito tempo
para leitura e tenha dificuldade para a compreensão da
matéria. Esses aspirantes querem entender a
contabilidade no menor espaço de tempo com o mínimo
grau de complexidade. Daí o diferencial deste livro, que
privilegiou a objetividade do assunto para facilitar o
aprendizado do candidato que não é graduado em
Contabilidade. Estas questões dá uma visão do objeto
de estudo da contabilidade que é Patrimônio, para, em
seguida, abordar a Teoria da Contabilidade. Assuntos
como Patrimônio, Equações patrimoniais, Apuração do
resultado e regimes de contabilidade, Escrituração,
Princípios contábeis, Balanço patrimonial,
Demonstração do resultado do exercício,
Demonstrações complementares, são abordados de
forma objetiva, sem exageros em textos longos e
complexos. O autor adotou uma didática que apresenta
um programa que concilie a pesquisa acadêmica que
procura identificar o que é habitual sobre o assunto
almejado e os editais de concursos públicos que
enfatizam a prática profissional. Tudo para capacitar e
preparar o candidato para realizar o exame com êxito e
de maneira segura. Este é um manual destinado a
candidatos a concursos públicos, principalmente Bacen,
Esaf (auditor fiscal e técnico do Tesouro Nacional),
INSS, Tribunal de Contas, contador (Estados e
Municípios) e outras carreiras públicas. Indicado
também para a disciplina Introdução à Contabilidade dos
cursos de graduação em Ciências Contábeis,
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Administração e Economia. Que esta obra venha a
atender aos anseios de todos àqueles que almejam
ingressar na carreira pública.
Artigos de diversos assuntos de relevância para
educação e saúde, reunidos em uma coletânea
acadêmica que visa contribuir para o conhecimento,
fomentando novas pesquisas e melhorias na educação e
ensino.
Nesta terceira edição comentamos 285 questões de
provas realizadas entre 2016 e 2017 para os cargos de
pedagogo e professor da educação básica, nas esferas
municipal, estadual e federal e dos simulados
elaborados pelo autor. O material foi selecionado de
acordo com os conteúdos cobrados nos últimos editais
de concursos para o magistério da educação básica:
Pensamento pedagógico brasileiro: Anísio Teixeira,
Paulo Freire e Dermeval Saviani. Projeto Político
Pedagógico. A didática e o processo de ensino e
aprendizagem. As bases das diversas teorias de
aprendizagem: contribuições de Piaget, Vygotsky e
Wallon para a psicologia e pedagogia. Teoria das
inteligências múltiplas de Gardner. Desafios da
Educação contemporânea: bullying, o papel da escola e
da família, educação para relação de gênero, educação
para questões étnico-raciais. Planejamento e Gestão
Educacional. Avaliação institucional de desempenho:
IDEB, SAEB, PROVA BRASIL e ENEM. Legislação
Educacional: Constituição Federal do Brasil A LDB nº
9.394/1996 Estatuto da Criança e do Adolescente Lei do
FUNDEB. Políticas educacionais para a educação
básica. Educação Inclusiva. Educação e trabalho.
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Protagonismo juvenil e cidadania. Plano Nacional de
Educação (PNE). Além de quadros estatísticos sobre
assuntos, autores e obras mais cobradas nos certames.
Trata-se de uma apostila conceitual e tem por objetivo
principal servir de apoio ao candidato de Serviço Social
para a resolução de questões de provas de concursos
público, seleções e utiliza-la na vida profissional. A
Metodologia utilizada neste trabalho perfaz-se na
revisão de literatura e permite uma aproximação com a
bibliografia pura se Serviço Social. Foram para tanto,
utilizados os principais autores da referida categoria e
indicados estudos e documentos técnicos.
Matemática e Contabilidade: Essas edições da
“Concursos Públicos” vão te ajudar nos estudos para os
vestibulares e concursos. Em resumos sobre
matemática, português, redação, história, geografia,
química, física e todas as matérias que você precisa
aprender, as revistas te ensinam de um jeito mais claro
e dinâmico. Possuem questões que já caíram nas
provas e todas são comentadas por professores
especialistas. Um intensivo completo de estudo!
É uma Apostila de Noções de Direito Penal atualizada
(em 2020) com os assuntos mais cobrados em concurso
público, direcionada para Carreiras Policiais, Área de
Tribunais, etc. A mesma vem com métodos mnemônico
e uma didática de fácil compreensão para os
concurseiros iniciantes e os antigos no ramo dos
concursos públicos, além de ser preparada por outro
concurseiro que já trás uma grande bagagem no mundo
dos concursos públicos.
Apostila Preparatória para o Concurso do INSS Técnico
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do Seguro Social. Esta apostila aborda as matérias de
Ética no Serviço Público; Noções de Informática; Noções
de Direito Administrativo; Noções de Direito
Constitucional; Ética no Serviço Público; Língua
Portuguesa; e Raciocínio Lógico.
Foque nos seus estudos com a nossa apostila de
resumos, criada especialmente para os concursos de
nível médio que estão por vir! São 220 páginas só com
resumos, focadas em concurso de nível médio Matérias
em resumo: Português Matemática Informática Direito
administrativo Normas de segurança Primeiros socorros
Inglês Raciocínio lógico Gestão empresarial Sistema
financeiro e mais! Conteúdo original
O exame de certificação CPA-20 da Anbima é uma
exigência do Conselho Monetário Nacional e do Banco
Central do Brasil, resoluções 3.158 e 3.309, aos
profissionais do mercado financeiro que tenham contato
direto com investidores na comercialização de produtos
de investimento. Seguindo o sucesso do livro
Certificação Anbima CPA-10, este livro conta com o
mesmo diferencial de mercado, que é ser o único a
possuir o gabarito comentado de cada questão, pois
assim o aluno poderá sanar eventuais dúvidas sempre
que surgirem, sem ser necessário consultar outra fonte
de estudo. Inclui dois simulados (cada um contendo 60
questões), que possibilitam ao leitor testar seus
conhecimentos de maneira geral. As questões deste
livro são muito similares às cobradas pela Anbima,
mantendo o mesmo grau de dificuldade. Assim, o leitor
que conseguir entender os conceitos das questões
apresentadas terá grandes chances de obter sucesso
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em seu exame de certificação CPA-20.
APOSTILA PARA QUEM QUER PASSAR NO
CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE
PESQUISAS E MAPEAMENTO DO IBGE 2016.
GEOGRAFIA FÁCIL GABARITE A PROVA DE
GEOGRAFIA. DE ACORDO COM O CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO. COMPLETO, COM EXERCÍCIOS.
Quem deseja seguir carreira no funcionalismo público
não deve apenas vislumbrar as vantagens do concurso
público, mas encara-lo como um projeto de vida, que
necessitará de investimento de tempo e financeiro.

Apostila desenvolvida especialmente para o
concurso de Fotógrafo Técnico-Pericial do Estado
de São Paulo. Abrange todo o conteúdo de Técnicas
Audiovisuais. Escrita pelo professor de fotografia
Daniel Modesto, que trabalha como Fotógrafo
Técnico-Pericial da Polícia Científica/SP e é
especialista no concurso público para ingresso na
área. Material de estudo ideal para quem pretende
ter um excelente desempenho na prova do concurso
público. Para prestar o concurso não é necessário
ser Fotógrafo ou ter curso superior em alguma área
específica.Seja um fotógrafo da polícia e trabalhe
em cenas de crime. Conteúdo completo de
"Técnicas Audiovisuais", disciplina que corresponde
a 1/3 da prova do concurso público (o restante
refere-se à Português; Noções de Direito;
Criminologia; Informática; e Raciocínio Lógico, que
não estão nesta apostila).
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Apostila de conhecimento específico para concurso
de Comunicação Social. Atende qualquer concurso
público na área, pois é resultado da análise de 220
concursos de Comunicação Social (2010-2020) e
consulta em mais de 170 obras.
Introduces the geography, history, culture, and
lifestyles of Brazil.
Passar em um concurso público no Brasil é uma
missão hercúlea que requer tempo, dinheiro,
dedicação e muitas vezes o candidato ser detentor
de um nível educacional emocional excepcionais,
pois a concorrência é cada vez acirrada. Você
acreditaria que um indivíduo que não elencava todas
características citadas acima para se ter sucesso em
concurso, tivesse como passar? Em outras palavras:
você acreditaria que uma pessoa que fosse pobre,
morador de comunidade, dispondo de apenas 60
dias para estudar, que não tivesse experiências com
concursos públicos; muito menos dinheiro ou renda
para fazer um cursinho preparatório ou comprar
matérias para a sua preparação (livros, cursos,
apostilas); que viesse de escola popular, dentre
muitas outras dificuldades, teria alguma chance de
aprovação em um concurso público federal super
concorrido? A presente obra nada mais é do que
uma História verídica, que conta a história de seu
autor Anderson Costa. O autor, Anderson Costa
Cerqueira dos Santos, de fato conseguiu ser
aprovado no concurso público do INSS, em 2003,
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com apenas 60 dias de estudo. E o que é mais
chocante, o então candidato não tinha condições
financeiras para fazer um cursinho, comprar livros
ou qualquer outro tipo de material voltado para esse
concurso. Uma leitura imprescindível não só para os
“concurseiros” que busca novas técnicas de estudo
e motivação, mas para todos os leitores que
admiram histórias reais de superação. Nessa obra, o
leitor tem a oportunidade de não só conhecer toda a
metodologia que o autor criou e implementou para a
sua aprovação, mas conhecerá também o ser
humano Anderson, e sua linda história de superação
em meio a uma vida marcada por restrições de toda
as formas. Não há palavras suficientes que possa
expressar de forma fidedigna a experiência única
que a leitura desse livro proporciona ao seus
leitores, tanto na mudança de mindset para quem
quer encarar a maratona dos concursos públicos,
como de mudança da forma como as pessoas
podem enxergar a si próprios, a vida, as pessoas e
suas decisões. Essa mensuração só pode ser feita
por quem já leu. Vale a pena a leitura.
APOSTILA PARA QUEM QUER PASSAR EM
CONCURSOS E VESTIBULARES. GABARITE A
PROVA DE GEOGRAFIA NO ENEM. COMPLETO,
COM EXERCÍCIOS.
5 PROVAS SIMULADAS PARA VOCÊ SER
APROVADO NO CONCURSO DO TRF 2a.REGIÃO
/ TÉCNICO JUDICIÁRIO SEM ESPECIALIDADE.
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SÃO 40 QUESTÕES DE ACORDO COM EDITAL E
BANCA CONSULPLAN. (PORTUGUÊS,
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO, NOÇÕES
DE SUSTENTABILIDADE - DIREITO
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, PENAL,
PROCESSUAL PENAL, PROCESSUAL CIVIL,
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO) ANTECIPE-SE
E EXERCITE-SE PARA SER APROVADO! Investir
em conhecimento rende sempre os melhores juros .
(Benjamim Franklin) SAIA NA FRENTE!
O EDITAL Nº 1 – INSS, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015
traz as regras que regerão o concurso público para os
cargos de ANALISTA DO SEGURO SOCIAL COM
FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL e TÉCNICO DO
SEGURO SOCIAL. Tal concurso será executado pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e
de Promoção de Eventos (Cebraspe). O presente livro
tem como foco específico o conteúdo da prova para o
cargo de TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL, com
destaque para as questões relacionadas à área jurídica
e atinentes à Administração Pública. Trata-se de um
livro introdutório, destinado àqueles que pretendem se
familiarizar, em pouco tempo, com o conteúdo a ser
abordado no referido concurso público.
Falaremos um pouco sobre fonema. Talvez você,
candidato, não lembre o que é fonema, então vamos lá:
Fonema, nada mais é do que a menor unidade sonora
de uma palavra. Em que alternativa encontramos a
mesma quantidade de fonemas da palavra destacada
abaixo: carrinho
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Será que vamos continuar vivendo,vendo tudo isso que
esta acontecendo de mãos cruzadas,ou os
PODERÓSOS VÃO TOMAR UMA ATITUDE. Hoje dia
em que estou escrevendo este livro dia 03/06/2015
assisti uma noticia na televisão ,menor de 10 anos de
idade assaltando a mão armada ,e daí onde vamos
parar. Ainda do jeito que vai vão entrar assaltar as casas
de famílias de dia ,é só o que esta faltando ,por que
ninguém tem mais segurança em lugar nenhum. Hoje
filho não respeita pai,pai não respeita filho ,filho não
respeita mãe e mãe muitas vezes não tão nem aí para
seus filhos,como existe casos de mães que jogam
criança no lixo em via publica.
A pergunta que sempre escuto quando converso sobre
concursos da Petrobras é como fazer para ser aprovado.
Depois de fazer (e ser aprovado) em seis concursos da
Petrobras, acho que consigo responder essa pergunta e
infelizmente posso afirmar que não existe fórmula
mágica. Mesmo assim, existem dicas que podem ajudar
na preparação e por isso vou tentar mostrá-las nesse
texto. O primeiro passo é se ater ao edital e juntar uma
boa base de livros de referência, não que você tenha
que reler todos os livros e apostilas, mas é sempre bom
ter livros ou apostilas para consultar em caso de
dúvidas. É importante identificar claramente cada um
dos assuntos do edital e estudar somente eles. Nessa
hora o foco é muito importante, deixe as curiosidades,
preferências pessoais e desafios para depois da prova,
pense somente em ser aprovado. Durante a minha
época de concurseiro, eu sempre via colegas falando de
ebook’s disponibilizados na internet. Com raríssimas
Page 15/23

Download File PDF Apostilas Apostilas Para
Concursos
exceções, eu sempre achava aqueles materiais ruins e
sem objetivo, já que eles geralmente são apanhados de
textos achados no google, o autor (da coletânea) nem
sempre se preocupa em ler e ver se aquilo faz sentido
ou se é importante. A minha idéia, ao escrever esse
material, nunca foi de substituir os livros ou apostilas
que tem por aí. Isso seria algo muito pretensioso e,
felizmente, eu não sou assim. O meu intuito é fornecer
um material mais focado complemente no seu estudo e
que facilite a sua aprovação no concurso. Se você quer
aprender a fundo os tópicos do edital e dominá-los como
ninguém, a melhor coisa que você faz é ler e reler todos
os tópicos desta apostila. Agora se o seu intuito é ser
aprovado em um concurso público, lembre-se que as
questões cobradas em concursos não são complexas e
nem tão pouco exigem conhecimento profundo. Com
exceção de uma ou outra questão, uma boa visão geral
dos conteúdos e treino resolvem a maioria das
questões. Assim, o meu objetivo é fornecer um material
que sirva de guia para um estudo focado e rápido dos
conteúdos do programa, já que a maioria dos
concurseiros só começa a estudar para valer após a
publicação do edital, ficando, assim, com pouco tempo
para estudar o vasto programa exigido no edital. Outro
passo é estudar pelas provas anteriores. Eu sempre
gostei de fazer isso, porque creio que a partir delas você
consegue conhecer o estilo da banca e como ela explora
o conteúdo do edital ( um fato curioso sobre isso é que
eu usei o enunciado de uma questão para responder
uma questão do concurso seguinte, mesmo cargo e
mesma banca). Mesmo sabendo o conteúdo, você pode
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acabar se complicando por falta de experiência e
domínio de tempo. Eu nunca gostei de decorar, mas
depois de ter visto várias questões que são resolvidas
diretamente a partir daqueles conceitos, mudei de ideia
e fui para a prova sabendo deles. Para lembrar deles,
uma coisa que eu sempre faço é criar uma lista de
fórmulas e conceitos (chatos) que devo decorar antes da
prova. Geralmente na véspera de concursos eu apenas
reviso essas listas. Resumindo, eu uso as provas
antigas com três objetivos: • Primeiro eu separo uma ou
duas provas para avaliar o meu conhecimento inicial e
identificar quais assuntos eu preciso revisar; • Depois de
ter estudado, eu uso essas provas para conhecer o
estilo de prova da banca e como ela cobra o assunto; •
Por fim, respondo exaustivamente as provas (item a
item) para fixar os conceitos e treinar tempo de leitura e
velocidade de resolução. Como o uso de calculadora
não é permitido, conseguir fazer contas rapidamente é
uma grande vantagem. Além disso, é bom ter em mente
o fator tempo e a estratégia a ser usada durante a
resolução de provas. Isso é muito particular, mas eu vou
dizer como eu respondo qualquer prova e porque eu
faço isso. Pensando nisso e baseando-se em como você
reage a fatores como pressão e nervosismo é bem
provável que você ache a sua melhor estratégia. Em
todas as provas que eu já fiz, eu percebi que a maior
parte das questões eu sempre faço na parte final da
prova. Numa prova de concurso com 70 questões para
serem feitas em 4 horas, é bem provável que eu faça
entre 40 e 50 questões na metade final do meu tempo
de prova. A razão para isso é bem simples, geralmente
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no começo de qualquer prova eu demoro muito para me
concentrar e conseguir raciocinar rapidamente em cima
de problemas mais elaborados. Por causa disso, eu faço
os problemas mais simples no começo e sempre pulo os
mais complicados (gasto tempo para ler, mas nunca
respondo de cara), retornando a esses somente depois
de está concentrado. Se eu tentar resolver um problema
mais complicado logo no começo, corro o risco de
perder tempo desnecessariamente. Lembre-se também
que o importante não é gabaritar ou responder toda a
prova, é mais importante deixar algumas em branco e
acertar todas que você tentou. Parece óbvio, mas já vi
várias pessoas reclamando que perderam muito tempo
em questões dúbias ou que no final foram anuladas. Por
fim eu diria que genialidade não é um fator crucial em
concursos públicos. Na maioria das vezes são feitas
questões que exigem apenas um conhecimento básico
do assunto e se o candidato tiver estudado o assunto
durante a sua preparação é muito provável que consiga
acertar a questão. Quem pensa que concurso serve
para mostrar genialidade e inteligência está
profundamente enganado, o melhor lugar para isso é em
pesquisa acadêmica e em problemas que não tem
solução conhecida, algo bem diferente do que é cobrado
em concursos. Desejo a você uma boa sorte, Boa Sorte
e bons estudos!
Imbuídos pela necessidade de poder estudar em
qualquer lugar e a qualquer momento, nossa equipe
decidiu criar esta apostila de bolso que poderá
acompanhá-lo em qualquer lugar. Ou seja, no ônibus, no
carro, no intervalo e no travesseiro você poderá estudar
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sem que aquele incomodo que as pesadas apostilas
deixam ao longo do tempo. Assim sendo, se a sua
necessidade é se preparar para um concurso público no
Brasil, uma das principais matérias é o direito
administrativo, além do direito constitucional e da língua
portuguesa, que são as chamadas bases dos concursos
e que todo concurseiro que se preze deve dominar.Este
material aborda os principais assuntos do direito
administrativo que caem nas provas de concursos
públicos em todo o Brasil como os aspectos básicos do
direito administrativo, as leis 8112-90(estatuto dos
servidores públicos federais) e a lei 8666-93(lei das
licitações). Acima de tudo, esta coletânea adveio após
longa pesquisa realizada em provas de concursos, em
que foram escolhidas a dedo as questões mais
presentes cobradas em todas as provas, todas reunidas
neste resumo prático em que você poderá estudar em
qualquer lugar, e deitado inclusive, sem aquele peso que
as grandes apostilas causam, e que não focalizam a sua
atenção, já que elas contém arrodeios desnecessários e
como resta pouco tempo para o concurso, melhor
focalizar no mais importante.
O livro 600 questões comentadas de Provas e
Concursos em Pedagogia é o mais organizado e
completo livro de pedagogia para concurseiros
pedagogos que desejam ser aprovados em concursos
no Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de
questões de provas de concursos e elaboração de
novos conteúdos, o livro atende às mais diversas áreas
de conhecimento em Pedagogia para concurseiros. O
livro foi redigido a partir do uso de premissas didáticas
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que julgamos ser de fundamental importância para todo
pedagogo concurseiro que almeja ser aprovado em uma
prova de concurso de pedagogia: 1. O livro contém
Questões de provas de Concursos de Pedagogia
comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as
incorretas), por autores especializados. 2. 100% das
questões do livro são de provas de concursos de
Pedagogia passados. 3. Todas as Questões do livro são
categorizadas por grau de dificuldade. 4. Resumos
práticos, contendo a teoria de cada disciplina, no final de
todos os capítulos. BÔNUS: O livro contém capítulos
com questões comentadas de Língua Portuguesa,
Informática e Matemática, matérias que mais reprovam
Pedagogia em concursos. O livro 600 questões
comentadas de Provas e Concursos em Pedagogia será
um grande facilitador para os estudos do pedagogo
concurseiro, sendo uma ferramenta diferenciada para o
aprendizado e, principalmente, ajudando você a
alcançar o seu objetivo que é ser aprovado numa prova
de concurso de pedagogia. É o material essencial de
pedagogia para concurseiros. Para quais concursos o
livro é recomendado? O livro 600 questões comentadas
de Provas e Concursos em Pedagogia é recomendado
para você que é concurseiro e está estudando para um
concurso de pedagogia. Esse livro possui questões
comentadas de provas de concursos que irão auxiliar no
estudo de concursos de Institutos Federais, Prefeituras,
Carreiras Militares, dentre diversos outros. Como
estudar para provas de concurso de pedagogia
utilizando o livro? O livro 600 questões comentadas de
Provas e Concursos em Pedagogia é o melhor livro de
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pedagogia para concurseiros que possuem o intuito de
estudar para provas de concursos com vagas para
pedagogo, pois ele é composto de questões de provas
de concursos de pedagogia comentadas alternativa por
alternativa. Além disso, todas as questões do livro são
classificadas por grau de dificuldade (fácil, intermediário
e difícil). O livro é uma material de pedagogia para
concurseiros e permite que o pedagogo treine,
resolvendo as questões das provas e depois estudando
através dos comentários dessas questões. Ademais, o
pedagogo concurseiro saberá também se as questões
que está acertando são do nível fácil, intermediário ou
difícil e poderá ter uma noção de como está sua
performance considerando os conteúdos que mais caem
nas provas de concursos para pedagogo. Qual a
diferença entre o livro de pedagogia para concurseiros e
uma apostila comum com questões de pedagogia para
concurseiros? Uma apostila de pedagogia para
concurseiros tem a finalidade de pontuar um assunto
para que possa ser usado mais tarde (um estudo, aula,
palestra etc). Um livro de pedagogia para concurseiros,
diferentemente da apostila, normalmente tem que conter
uma exposição completa, linear e sequencial de um
assunto. Além disso, o estudante que ler uma apostila
de pedagogia para concurseiros e não entender
determinado assunto daquela apostila, poderá continuar
sem ter a sua dúvida sanada. Isso não acontece com
um livro de pedagogia para concurseiros que trate de
concursos públicos. A apostila é na verdade, um
material de apoio, enquanto um livro proporciona um
material completo. Na apostila a leitura é truncada, pois
Page 21/23

Download File PDF Apostilas Apostilas Para
Concursos
cada tópico, que é bem curto, acaba antes de completar
um pensamento. A ideia da apostila de pedagogia para
concurseiros é justamente resumir os principais tópicos.
No livro de pedagogia para concurseiros há mais espaço
para explorar os assuntos que mais caem nos
concursos, com foco não só na parte prática mas
também na teórica. Por fim, é mais comum de, na
apostila, não haver comentários nas questões ou até a
apostila conter apenas o comentário sobre a resposta
correta. No livro todas as questões são comentadas,
inclusive as incorretas, além de serem categorizadas por
grau de dificuldade. Essa divisão e aprofundamento não
ocorrem na apostila. Então, se você tem dúvida se vale
a pena comprar uma apostila de pedagogia para
concurseiros ou um livro de pedagogia para
concurseiros, verifique o quanto você quer se preparar
para a prova do concurso, pois apenas com a apostila
não é possível contemplar o necessário de cada
disciplina que irá cair no concurso. Só o livro conseguirá
deixar o estudante com um conhecimento completo dos
temas que caem nos editais. Sumário do livro: 1)
Organização e Planejamento Pedagógico 2) Políticas
Educacionais e Gestão Educacional 3) Currículo 4)
Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos
5) Fundamentos da Educação 6) Educação Corporativa
e Aprendizagem Organizacional 7) Educação Infantil 8)
Bases Psicológicas da Aprendizagem 9) Avaliação da
Aprendizagem 10) Identidade do Pedagogo e Práticas
Pedagógicas 11) TICs e EAD 12) Educação Especial 13)
Língua Portuguesa 14) Matemática e Raciocínio Lógico
15) Informática
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