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O grande dia do vestibular se aproxima e para algumas 
pessoas isso pode ser sinônimo de desespero! Principal-
mente para aqueles que não têm uma rotina de estudos 
bem definida e organizada, se preparar para as provas 
pode representar um desafio que requer muito mais do 
que conhecimento: é preciso conhecer as melhores táticas 
de estudo e desenvolver a sua disciplina para se dar bem 
no grande dia. 

Para lhe ajudar a se planejar e montar uma estratégia de 
estudos que realmente funcione, preparamos esse guia 
com os 4 passos que você precisa colocar em prática para 
alcançar a tão sonhada aprovação.

Continue acompanhando o nosso material e tenha uma 
boa leitura!

INTRODUÇÃO
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CONSULTA ÀS PROVAS ANTIGAS

Se você cursou o Ensino Médio em 
uma escola preparatória para o ves-
tibular, certamente teve que fazer 
os famosos simulados. Esse é um 
tipo de avaliação que imita as pro-
vas de vestibular usando questões 
similares ou retiradas de exames 
anteriores e com o tempo contado 
— tudo para que você possa estar 
bem preparado no grande dia.

Mas esse exercício não precisa ficar 
restrito às salas de aula: uma das 
dicas mais valiosas para quem quer 
passar no vestibular é estudar por 
meio de questões de provas antigas 
das instituições em que você pre-
tende estudar. Veja algumas dicas:

Criar o hábito de solucionar questões antigas, além de contribuir para 
fixar os conteúdos estudados, isso ajuda também a entender melhor e 
se acostumar ao perfil da banca que prepara a prova, o tipo de aborda-
gem usada em cada matéria e a linguagem, o que facilitará bastante a 
interpretação quando o grande momento chegar.

Algumas instituições de Ensino Superior costumam ter um padrão de 
conteúdos cobrados ou temas que aparecem nas provas com mais fre-
quência para cada disciplina. A resolução das provas antigas também 
contribui nesse ponto: você poderá analisar, com base em três ou qua-
tro provas anteriores, quais foram os temas que se repetiram. 

Fazer as provas em casa lhe permite contabilizar o tempo médio gas-
to em cada questão, em cada matéria e na prova como um todo. Isso 
é importante para que você possa ter um controle maior quando for 
prestar a prova para valer, sabendo quais questões demandarão mais 
tempo e quais poderão ser solucionadas mais rapidamente.

A maioria das faculdades e universidades disponibiliza as provas an-
teriores e gabaritos para download na própria página do vestibular, 
então, não há desculpa para deixar esse método de estudos de lado! 
E lembre-se que não basta apenas ler as questões, você deve tentar 
resolvê-las e verificar o gabarito para saber qual foi o índice de erros 
e acertos.

Aproveite a oportunidade para se aprofundar nos temas em que você 
teve mais dificuldade — não apenas das questões que você errou, mas 
também daquelas que você teve dúvidas para responder, o que é um 
sinal de que o conteúdo ainda não está totalmente fixado.
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O primeiro passo é escolher o lugar ideal para estudar. Pode ser no seu 
quarto ou em uma biblioteca — o importante é que o ambiente seja 
tranquilo, bem iluminado e livre de barulhos e distrações. Estudar na 
biblioteca é vantajoso pois você dificilmente será interrompido, o que 
ajuda bastante na concentração. A desvantagem é que fica mais difícil 
transportar todo o material necessário.

Separar todo o material que será usado com antecedência lhe poupará 
um tempo valioso que você perderia procurando por livros e apostilas. 
Organize todo o material de estudo por categorias, como disciplinas 
e níveis de dificuldade. Também vale usar marcadores de papel para 
sinalizar os capítulos mais importantes e otimizar a sua pesquisa.

Montar um cronograma de estudos também pode ser uma mão na 
roda na hora de estudar para o vestibular! Procure programar a sua 
semana de estudos com antecedência, separando o que será estudado 
em cada dia e quanto tempo você pretende dedicar aos temas.

Na maioria das vezes, tendemos a estudar mais as matérias que gosta-
mos e temos facilidade, mas isso pode acabar comprometendo o resul-
tado. É preciso ter disciplina e dedicar mais tempo aos conteúdos mais 
difíceis. Inclua isso em seu roteiro!

Se o vestibular que você pretende prestar tem prova de redação ou 
lista de livros, não se esqueça de incluí-los em seu roteiro. Separe al-
gumas horas do seu dia para ler as obras literárias e tente praticar a 
redação diariamente.

Ter organização é algo indispen-
sável para qualquer vestibulando, 
tanto para os que fazem cursos 
preparatórios quanto para aqueles 
que pretendem estudar por conta 
própria. Nesse sentido, criar um ro-
teiro de estudos pode ser uma óti-
ma pedida para otimizar sua rotina 
e planejar como e quando você vai 
estudar cada assunto.

Confira algumas dicas para criar um 
roteiro de estudos perfeito para 
você:

CRIANDO UM ROTEIRO DE ESTUDOS

3



Leia todo o conteúdo de um capítulo ou parte do livro, sempre grifando 
o que você achou importante.

Sempre que achar necessário, faça pequenos comentários ou observa-
ções perto do trecho que lhe chamou a atenção.

Depois volte ao começo do capítulo resumindo cada parte. Usar subtí-
tulos é uma boa estratégia para tornar o conteúdo mais visual.

Não se esqueça que se trata de um resumo! Então, nada de fazer pági-
nas e mais páginas de texto. Tente estabelecer medidas: cada página de 
texto deve ser resumida em um parágrafo, por exemplo.

Sabe aquela sensação de após horas 
estudando não se lembrar de quase 
nada do que você leu? Além de mui-
to frustrante, estudar dessa forma é 
uma grande perda de tempo! É cla-
ro que algumas pessoas têm mais 
facilidade de memorização do que 
outras, mas é comprovado que ao 
escrever sobre o que foi estudado, 
o conteúdo será assimilado de uma 
forma muito mais eficiente.

E não adianta querer apenas copiar 
o que você leu nos livros. Um resu-
mo bem feito é aquele em que você 
consegue escrever sobre o assunto 
com as suas próprias palavras e exi-
ge interpretação, o que contribui 
também para responder questões 
dissertativas.

Veja algumas dicas para fazer um 
resumo campeão:

RESUMIR AS MATÉRIAS
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CRONOMETRAR O TEMPO DE ESTUDO
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ocê se lembra das nossas dicas sobre as questões de provas anteriores? Não bas-
ta simplesmente tentar resolvê-las, é preciso também saber metrificar o tempo 
que você gasta para responder a cada uma delas — na hora da prova, alguns mi-
nutos podem fazer toda a diferença. 

Existem duas formas eficientes de se fazer isso, e cada uma delas tem um objeti-
vo específico. Você pode colocar um despertador com o tempo máximo que terá 
para responder a todas as questões no grande dia e fazer a prova normalmente, 
o que contribuirá para você ganhar consciência e ter uma visão mais geral da ava-
liação.

Outra forma bem eficiente é cronometrar quanto tempo você gasta para respon-
der a cada questão e anotá-los em um papel. Depois disso, some os minutos e 
veja quanto tempo você gastaria para fazer a prova inteira e veja quais são as 
questões que demandaram mais tempo. A partir disso, o objetivo será focar no 
estudo desses temas e diminuir o tempo de resolução de cada questão.



CONCLUSÃO
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Entrar para a universidade representará um grande passo em direção ao seu fu-
turo e, por isso, estar bem preparado para o vestibular é essencial. Com uma boa 
dose de disciplina, força de vontade e as dicas certas, sua aprovação pode estar 
mais perto do que você imagina. 

Portanto não perca tempo: crie seu roteiro de estudos, otimize seu tempo, pre-
pare-se por meio de resumos e questões de provas anteriores. E quando o desâ-
nimo bater, não se esqueça: cada minuto gasto estudando leva você para mais 
perto do seu sonho!



CONCLUSÃO
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A Fundação Mineira de Educação 
e Cultura (FUMEC) existe desde 
1965 e integra o grupo dos melho-
res nomes em ensino superior de 
Minas Gerais. Sem fins lucrativos, 
está entre as três melhores Univer-
sidades Privadas no Estado, segun-
do o Ranking Universitário da Folha 
de S.Paulo.

Os cursos da Universidade FUMEC 
são oferecidos nas modalidades de 
graduação, cursos superiores de 
tecnologia, pós-graduação lato sen-
su (especialização) e stricto sensu 
(mestrado, doutorado e pós-douto-
rado) ou de extensão. Na modalida-
de de Educação à Distância (EaD), a 
FUMEC oferece cursos de gradua-
ção, através da FUMEC Virtual.

Oportunidade para viagens de intercâmbio, com base em convênios 
firmados com outras instituições;

Orientação profissional e acompanhamento de carreira;

Infraestrutura de altíssimo nível, com instalações, bibliotecas, labora-
tórios e recursos tecnológicos de última geração.

POR QUE SER ALUNO FUMEC?

CONFIRA OS CURSOS OFERECIDOS EM

CLIQUE AQUI

http://vestibular.fumec.br
http://vestibular.fumec.br

