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Apresentação
Olá Querido Aluno (a), tudo bem? Eu estou muito bem, aliás deixa eu me apresentar ...
Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Wadt, sou sanitarista formada em
Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Acre (UFAC), possuo pós graduação Lato Sensu
em Metodologia do Ensino na Educação Superior pela Uninter; estou cursando pós
graduação Lato Sensu em Vigilância Sanitária no Instituto de Estudos Farmacêuticos (IFAR)
em Brasília e agora faço parte da equipe de professores do curso Direção Concursos. Estou
muito feliz em poder iniciar o curso preparatório para o concurso do TJ/PA.
Em relação ao assunto, não precisa entrar em pânico mesmo que pareça ser muita coisa e parecer que é
difícil. No curso eu trago o assunto bem detalhado e procuro deixar claro para que você leia e entenda tudo que foi
explicado. Você não precisa ser Especialista, Mestre ou Doutor no assunto para acertar as questões de prova, pois
em concurso público as bancas examinadoras irão cobrar de você o raciocínio e a capacidade de pensar,
principalmente a banca CESPE.
Por exemplo, no edital do TJ/PA traz o objetivo da avaliação, veja:
“15 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
15.1 HABILIDADES
15.1.1 As questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a
capacidade de raciocínio.
15.1.2 Cada questão das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.
15.2 CONHECIMENTOS
15.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos a seguir. “

Veja que no próprio edital diz que as questões podem contemplar mais de um objeto de avaliação, isso quer
dizer que pode ser cobrado mais um conteúdo em uma única questão. A banca não quer saber se você memorizou
todo o conteúdo, ela quer saber se você tem habilidade de compreensão, análise, síntese e avaliação. Estou aqui
para ajudá-lo a ter essa habilidade e não ter medo da banca examinadora. Se você estudar e acreditar em você,
nenhuma banca vai te intimidar!
Como estamos com Edital Aberto e já temos a data da prova, o que você mais precisa fazer é resolver
exercícios, não adianta ficar só lendo, assistindo aula, memorizando cada palavra, você precisa praticar. Reserve
um dia na sua semana para resolver exercícios, resolva 100, 200 por dia de cada matéria! No seu material você
encontra muitas questões, tanto da banca CESPE quanto de outras bancas e o objetivo disso é te preparar, fazer
com que você tenha prática com o assunto.
Achou muito? Não é muito, é pouco! Mesmo que você não tenha estudado tudo que está no edital ou que
não tenha visto toda a matéria, resolva exercícios pois assim você irá estudar e de forma direcionada, vai perceber
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quais os assuntos que mais são cobrados, qual o assunto que você precisa dar mais atenção, onde está errando, e
como pode melhorar seu desempenho.
Outra coisa, não fique olhando a concorrência nem o número de candidatos/vaga, isso só vai afetar o seu
psicológico. Não importa se são 1.000/vaga ou 5/vaga, você vai fazer a sua parte, vai dar o seu melhor e na hora da
prova será o melhor, vai dar tudo de si. Tem mais candidato fazendo a prova só por fazer do que quem realmente
quer passar. Fazer concurso é modinha para muitos, mas aqueles que estudam com dedicação e amor, conseguem.
Não te conheço e nem sei a quanto tempo você estuda para concurso, mas eu posso garantir que estudar
para concurso não é uma coisa vitalícia, você não vai passar a vida toda só estudando, a sua hora vai chegar. Estar
preparado não é só saber todo o conteúdo programático do edital, você precisa estar preparado psicologicamente,
pessoalmente, mentalmente, tem que estar preparado para entrar no serviço público e servir ao público com ética
e educação. Concurso Público não é para você ganhar 5 mil reais e não fazer nada ou tratar mal ao público, você
precisa estar preparado para se doar, servir ao público e aguentar reclamações ou preconceitos (que sabemos que
isso existe).
Não é regra, mas para alguém ser aprovado no concurso leva-se de 3 a 4 anos, não é regra, e não existe esse
negócio de estudar 3 meses e ser aprovado ou estudar só depois que o edital é publicado. Vou dizer uma coisa, se
alguém te falou que estudou só 3 meses e foi aprovado no concurso, por exemplo, da Receita Federal do Brasil,
essa pessoa no mínimo tem uma excelente base de Português e Matemática, com certeza essa pessoa valorizou o
ensino médio e domina essas matérias. Mas no geralzão, o estudante no ensino médio não dá a mínima para
Português e Matemática acha que nunca vai precisar, mas acontece que quando chega a fase de concurso público
ele tem que aprender tudo de novo, vai ter que estudar: compreensão e interpretação de texto, gramática, análise
sintática, matemática, matriz, raciocínio lógico, probabilidade, etc... não é mesmo? Então, quem já veio do ensino
médico “craque” nessas matérias, quando for fazer concurso público ele já sabe o que a maioria não sabe e isso faz
com que ele “saia na frente”.
Mas não se desespere! Se você começou a estudar recentemente e tem o sonho de trabalhar no Tribunal de
Justiça continue estudando. Mas professora, e se eu não passar nesse concurso, ou for muito mal? Bom, se isso
acontecer fique feliz, porque você está no caminho certo. Cada vez que você faz uma prova e não é aprovado,
imagina que você subiu mais um degrau na escada até a aprovação, e com forme você for estudando e fazendo
provas, uma hora (quando você menos esperar) você será aprovado!!! Agora pode parecer que vai demorar ou que
o tempo não passa, mas eu te garanto, quando você for aprovado vai dizer “valeu a pena continuar. Hoje sou
servidor (a) do Tribunal de Justiça, trabalho no que gosto e ganho bem”.
Fazer uma prova e não ser aprovado não é sinônimo de fracasso. Fracasso é desistir só porque é “difícil”, só
porque é um projeto a longo prazo e que exige de você dedicação e paciência por vários anos. Estude, faça sua
parte e no dia da prova, dê o seu melhor! E outra, não cai na onda dessas pessoas de redes sociais que querem
fazer você acreditar que tem um jeito certo de estudar. O jeito certo de estudar quem vai dizer é você, cada um
tem uma forma de aprender, de estudar, de revisar. Uns gostam de ler o material, outros gostam de assistir vídeo
aula, uns fazem esquemas, outros mapas mentais, outros resumos. Não importa qual é o seu jeito, importa que
você aprenda o conteúdo e saiba marcar a resposta certa na prova. Faça do seu jeito e faça o melhor.
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Estaremos juntos nesse curso até o dia da prova!! Vem comigo e juntos venceremos na prova! Em caso de
dúvidas, sugestões, críticas, pode entrar em contato comigo. Vou deixar meu e-mail e Instagram. Estou a
disposição para qualquer coisa! Bons Estudos!!

Professora Patrícia Wadt!

prof.sanitarista@gmail.com

prof.patriciawadt
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