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ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 

Olá, estudante! 

O Aprova Concursos preparou um material exclusivo para você organizar as revisões ao longo da sua preparação para concursos públicos. 
As revisões são fundamentais para retenção do conhecimento. Como são muitos assuntos para ser estudado, é preciso organização quanto ao que 
já foi revisado por você e o que ainda precisa ser revisto. A tabela que preparamos pode ser usada para garantir o controle das revisões.

Vamos explicar como ela funciona.

REVISÕES 

• Quando ocorrerão as revisões?

• A primeira revisão ocorrerá até 24 horas depois do dia que a aula foi assistida. 

• A segunda, 7 dias após a visualização da videoaula. 

• A terceira, 30 dias após.

PRIMEIRA REVISÃO 1 24 HORAS

SEGUNDA REVISÃO 2 7 DIAS

TERCEIRA REVISÃO 3 30 DIAS



Aqui colocamos um exemplo de como a tabela fica quando preenchida com as datas em que as revisões foram feitas.  Se a videoaula foi 
assistida em 06/08, as revisões ficariam da seguinte forma: 

Depois de realizar a revisão, marque um “X” no quadro. 

Logo após a visualização da videoaula, para evitar esquecimento, anote as datas das revisões na tabela.

MATEMÁTICA
REVISÕES

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias

Porcentagem 07/08 13/08 05/09

MATEMÁTICA
REVISÕES

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias

Porcentagem 07/08 13/08 05/09



QUESTÕES 

FIXAÇÃO DE CONHECIMENTO

• É importante a resolução de questões logo após a visualização da aula.  

NÚMERO DE QUESTÕES

• Resolva, no mínimo, 10 questões para cada assunto.  

QUESTÕES DA BANCA QUE ORGANIZA O CONCURSOS

• Cada banca tem características próprias. Utilize o site de questões do 
Aprova (https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso) para 
filtrar questões da instituição que organiza o seu concurso. Caso não 

exista um edital em aberto no momento dos seus estudos, utilize como 
referência a banca que realizou o último concurso. Por exemplo, verifique 
o formato das questões (múltipla escolha ou julgamento entre Certo ou 

Errado). Essa informação consta no último edital).



ANOTE O PERCENTUAL DE ACERTO NA TABELA 

• Assim que realizar as questões, anote o percentual de acerto na tabela. 
Sempre há itens que apresentam maior dificuldade de aprendizagem. O 

baixo percentual apontará quais são esses assuntos. Veja o exemplo:

QUESTÕES

TOTAL ACERTEI %

20 14 70%



LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Interpretação de textos (decodificação dos sentidos); compreensão de textos 
(observação da estruturação significativa dos textos); 
Estudo das classes de palavras em seu emprego textual, ou seja, percepção do seu 
papel na construção dos vários textos; 
Correção linguística e estruturação de frases, tendo em vista sua interferência na 
significação textual; 
Níveis de linguagem e sua adequação às várias situações comunicativas.

MATEMÁTICA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Números: Naturais, inteiros, racionais e reais. 
Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; divisibilidade, 
mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Números fracionários e números decimais, dízimas periódicas. 
Média aritmética simples e ponderada. 
Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau. 
Razão e proporção. 
Regra de três: simples e composta.
Porcentagem. 
Equações do 2º grau. 
Medidas: tempo, comprimento, massa, área, capacidade. 



MATEMÁTICA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Conversão de unidades. 
Geometria: sólidos, polígonos, círculos, proporcionalidade, congruência, semelhança, 
perímetro e área de figuras planas. 
Triângulos: relações no triângulo retângulo. 
Princípios de contagem e noções de probabilidade.

CONHECIMENTOS DE ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Citologia: Estrutura da célula, tipos de células e reprodução celular. 
Tecidos do corpo – tecidos fundamentais: epitelial, muscular, Conjuntivo e nervoso.
Músculos e ossos: o músculo e seu papel, músculo estriado cardíaco, músculo 
esquelético e músculo liso.
Esqueleto e seu papel, osso, tipos de ossos e articulações. 
Esqueleto humano. 
Aparelho digestivo: digestão dos alimentos, boca, estômago, intestino delgado e 
intestino grosso. 
Enzimas digestivas. 
Sistema Circulatório: as partes do sistema circulatório, coração e circulação sanguínea. 
Aparelho respiratório: pulmões e troca de gases. 
Sistema nervoso: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. 
Sistema reprodutor: sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. 



NOÇÕES DE PROVA NO PROCESSO PENAL
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Disposições gerais, exame de corpo de delito, cadeia de custódia e perícias em geral 
(Art. 155 ao Art. 184, do Código de Processo Penal). 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÕES REVISÕES

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 dias 3ª - 30 dias

Princípios expressos e implícitos da administração pública. 
Ato administrativo. 




