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O GUIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSOS DE 

PSICOLOGIA foi desenvolvido por Ana Vanessa Neves 

e Anthonyoni Tavares como parte do conteúdo de 

mentoria que compõe a Metodologia Direto ao Ponto. 

Ela, psicóloga do Ministério da Saúde (CRP03/03592), 

e ele, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, 

desenvolveram juntos um sistema de preparação de 

candidatos para concursos na área de Psicologia que 

conta com conteúdos teóricos, estratégias de estudo e 

resolução de questões, além de técnicas de mentoria 

que já conduziram centenas de alunos à aprovação nos 

mais variados perfis de cargos que exigem a formação 

em Psicologia. Atualmente, além de exercerem suas 

funções como servidores públicos federais, ambos 

atuam no ensino e mentoria no maior curso on-line 

preparatório para  concursos na área de Psicologia, o 

site Concursos Psi: <www.concursospsicologia.com>.
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O QUE É MENTORIA ?

É uma espécie de tutoria em que um profissional mais experiente compartilha o seu co-
nhecimento teórico e prático com profissionais iniciantes em determinada área de atuação. 
São dadas orientações que perpassam as dimensões pessoais e profissionais, intuindo o 
desenvolvimento de habilidades inerentes às atuais e constantes transformações no mundo 
do trabalho. 

Fonte: Concursos Psi

No trajeto da tão sonhada aprovação em 

concursos públicos existem técnicas e 

coteúdos de estudo cujas especificações 

podem ser de difícil compreensão para o 

candidato durante o início da sua preparação.

O mentor direfencia-

se do coach, porque o seu 

papel é inspirar e partilhar 

experiências e técnicas que 

ele mesmo utilizou para 

alcançar o sucesso. 

Dessa forma, o 

mentor é alguém 

que conquistou 

o lugar que 

você também 

deseja 

alcançar.

Assim como acontece em 

qualquer carreira, um profissional 

tem melhores resultados, e em 

menor tempo, quando conta com 

um mentor para lhe transmitir 

orientações diretas sobre como 

alcançar o que se almeja.

Com as orientações do seu mentor, 

o candidato aprende técnicas que o 

diferenciam dos demais concurseiros, 

otimizando o seu tempo e as suas práticas 

ao seguir o seu caminho para a aprovação.

...ou seja, como fazer para

alcançar a sua aprovação.

O caminho das pedras...

Nesse processo, o candidato também 

aprende com o mentor, como identificar 

os pontos fracos de sua preparação e 

como destacar seus pontos fortes para 

melhorar o seu desempenho nas provas 

de concursos...
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PLANEJAMENTO DE ESTUDO

Dentre as principais dificuldades encon-
tradas por aqueles que desejam um 
cargo público, estão as queixas referen-

tes à: falta de tempo, de concentração e difi-
culdade para se organizar e para assimilar uma 
grande quantidade conteúdos.

Boa parte desses problemas, encontrados pela 
maioria dos concurseiros, poderia ser resolvida 

PLANEJE UM CALENDÁRIO
Distribua as disciplinas de acordo 

com o  PESO NA PROVA

DEFINA SEUS 
HORÁRIOS DE ESTUDO 

Realizar o estudo 
COMPLETO das DISCIPLINAS

Questões

Resolva QUESTÔES de 
CONCURSOS ANTERIORES

AVALIE O  SEU 
PLANEJAMENTO INICIAL

REAJUSTES PODEM 
SER NECESSÁRIOS!

Planejamento 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

facilmente com um plano de estudos eficiente. 

Saiba que, a simples adoção de um plano de es-
tudos, bem elaborado, já reduziria os obstáculos e 
aumentaria significativamente as suas chances de 
aprovação, visto que os seus estudos seriam mais 
produtivos e eficientes.
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PLANEJAMENTO DE ESTUDO

Conhecimentos
Específicos

Psicologia

Conhecimentos
Específicos

Psicologia

APROVAÇÃO

QUI

SAB

DOM

QUA
2 horas

Conhecimentos
Específicos

Psicologia

Conhecimentos Específicos

Psicologia

Língua
Portuguesa

SEX
2 horas

Conhecimentos Específicos

Psicologia

2 horas

Conhecimentos 
Específicos

Psicologia

TER
2 horas

SEG
2 horas

3hs Teoria

1h Exercícios

        Revisão 
               da Sinopse

        Resolução 
 de Exercícios

1h

3hs

Objetivo: Estudar 1 tema/assunto por 
semana de forma PLENA

2 HORAS DE DISPONIBILIDADE | SEG - SEX 
4 HORAS DE DISPONIBILIDADE | SAB - DOM

CASE 1 - META A LONGO PRAZO ( até 24 meses ) 
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Conhecimentos
Específicos

Psicologia

Conhecimentos
Específicos

Psicologia

APROVAÇÃO

QUI

SAB

DOM

QUA
4 horas

Conhecimentos
Específicos

Psicologia

Conhecimentos Específicos

Psicologia

Língua
Portuguesa

SEX
4 horas

Conhecimentos Específicos

Psicologia

4 horas

Conhecimentos 
Específicos

Psicologia

TER
4 horas

SEG
4 horas

4hs Teoria

4hs Exercícios

        Revisão 
               da Sinopse

        Resolução 
 de Exercícios

2h

4hs

PLANEJAMENTO DE ESTUDO

Objetivo: Estudar 2 temas/assuntos 
por semana de forma PLENA

4 HORAS DE DISPONIBILIDADE | SEG - SEX 
6 HORAS DE DISPONIBILIDADE | SAB - DOM

CASE 2 - META A MÉDIO PRAZO ( até 18 meses ) 
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Conhecimentos
Específicos

Psicologia

Conhecimentos
Específicos

Psicologia

Leitura Dinâmica dos 

3 temas/assuntos

APROVAÇÃO

QUI

SAB

DOM

QUA
6/8 horas

Conhecimentos
Específicos

Psicologia

Conhecimentos Específicos

Psicologia

Língua
Portuguesa

SEX
6/8 horas

Conhecimentos Específicos

Psicologia

6/8 horas

Conhecimentos 
Específicos

Psicologia

TER
6/8 horas

SEG
6/8 horas

2hs Teoria

4hs Exercícios

        Revisão 
               da Sinopse

        Resolução 
 de Exercícios

2hs

3hs

PLANEJAMENTO DE ESTUDO

Objetivo: Estudar 3 temas/assuntos 
por semana de forma PLENA

6 a 8 HORAS DE DISPONIBILIDADE | SEG - SEX 
6 HORAS DE DISPONIBILIDADE | SAB - DOM

CASE 3 - META A CURTO PRAZO ( até 12 meses ) 
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TÉCNICAS AVANÇADAS DE ESTUDO

Essas técnicas organizam o conhe-
cimento/aprendizado, otimizando 
práticas como a extração de concei-
tos mais concursáveis, facilitando as 
revisões e aumentando a capacida-
de da memória de longo prazo. 

Se você vai grifar um texto e quan-
do percebe ele está todo sublinha-
do; se vai fazer um resumo que, ao 
final, ficou um texto gigante; se 
perde nos simulados e revisões... 
Você precisa por em prática as 
quatro dicas ao lado:

ROTEIRO DAS 72 HORAS

Um dos momentos mais tensos para quem 
se prepara para Concursos é a véspera 
da prova, devido à pressão, à ansiedade, 
aos medos, dentre outros fatores. Saber 
controlar esses sintomas é um diferencial 
na preparação e na hora da prova. Nesse 
processo, você precisará estar totalmente 
focado, e ainda mais consciente dos seus 
horários de estudos, por isso preparamos 
esse roteiro para você:

NAS ÚLTIMAS 72 HORAS ANTES DA PROVA:

1. ESTUDE OITO HORAS POR DIA. 

2. REVISE OS CONTEÚDOS EM CICLOS:

- 1H DE TEORIA PARA CADA 1H DE
EXERCÍCIOS 

3. PARA A REVISÃO UTILIZE APENAS OS 
RESUMOS, MAPAS MENTAIS E ESQUEMAS 
QUE ELABOROU AO LONGO DA PREPARAÇÃO

4. RESOLVA OS SIMULADOS COM QUESTÕES 
APENAS SOBRE OS TEMAS ESTUDADOS
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SSUURRPPRREESS
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TÉCNICA DO SIMULADO SURPRESA
Organizar um fichário de questões 
Escolher aleatóriamente questões 
Retirar da base de sorteio as questoes resolvidas

ELABORAR MAPAS MENTAIS

COMENTAR AS 
QUESTÕES

 DE PROVAS ANTIGAS

INTERCALAR 
DISCIPLINAS 
DE ESTUDOS
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METODOLOGIA DIRETO PONTO

Teoria e questões 100% focadas na banca 
organizadora do certame.

MULTIDISPOSITIVOS
Utilizamos a plataforma de estudo COURSEBOX

Acesse o conteúdo do seu curso online a partir de 
qualquer dispositivo conectado à internet, como por 
exemplo: PC, Notebooks, Tablets e Smartphones.

ESPECIALISTAS
Estude com uma equipe de 
professores especializados 
em concursos públicos.

ESTUDE ILIMITADAMENTE

Você poderá estudar quando quiser, 
onde quiser e quantas vezes quiser  
durante o prazo de vigência do curso 
online.

organizadora do certame.

MULTIDISPOSITIVOS

01

0204

03

O NOSSO ROTEIRO DE APROVAÇÃO

VIDEO AULAS EM RESOLUÇÃO FULL-HD

MAPAS MENTAIS DOS PROFESSORES

QUESTÕES PARAMETRIZADAS POR ASSUNTO

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA DO EDITAL

CONTEÚDO 100% ATUALIZADO

SEJA VIP

Estudando com a Metodologia Direto 
ao Ponto você vai focar os conceitos 
que devem formar a base da sua pre-

paração e que são negligenciados por mui-
tos concurseiros. Com esse método, você 
vai aprender a construir um eficaz crono-
grama que lhe permitirá projetar seus es-
tudos e visualizar a sua evolução no tem-
po.  Também definirá metas e utilizará as 
nossas ferramentas de controle para que 

consiga cumprir a sua programação com 
qualidade nos seus estudos. Você ouvirá 
as respostas para as suas maiores dúvi-
das, tais como: “Quantas horas estudar 
por dia?”, “Como trabalhar e estudar, tendo 
bom desempenho em ambos?”, entre ou-
tras. Entenderá as bases para a tomada de 
decisão,  aprenderá a escolher materiais e 
cursos, bem como, os aspectos principais 
do mundo dos concursos.


