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V

Apresentação da obra

O maior medo do concurseiro é não ter a garantia de assumir o cargo que deseja. 
São tantas renúncias durante tanto tempo que fica impossível não se questionar: vou 
conseguir? Por conta disso, muitos acabam desistindo no meio do caminho. Param de 
estudar e voltam a aceitar a realidade que não conseguiram mudar.

Bate aquela sensação de fracasso que, aliada ao conformismo, pode gerar um 
estado de frustração, fazendo você apequenar a sua vida, quando ela poderia ser 
excelente. Mas, meu caro amigo e minha cara amiga, se vocês tocaram neste livro e 
estão lendo neste momento estas palavras desta pessoa que vos fala, vocês acabaram 
de dar um passo significativo na vida.

Este livro vai conduzi-los a uma viagem teórica e prática de como estudar para 
qualquer concurso público que almejarem. Tendo o Método 4.2 de Revisão em suas 
mãos, vocês vão aprender a ganhar tempo na vida para conseguir ater-se com mais 
qualidade aos estudos. O professor Rafael Barbosa vai ajudá-los a desenvolver meios 
para reduzir o estresse e a ansiedade, que são tão comuns aos concurseiros. Afinal, 
grande parte dos concurseiros estuda e trabalha, sobrando pouco tempo para a labuta 
acadêmica. E é nesse tempo restante que a mágica acontece. Rafael, que sempre 
estudou e trabalhou, vai lhes mostrar como dar eficiência ao estudo; e disso ele en-
tende muito bem, já que foi estudando e trabalhando que ele passou em mais de 10 
concursos e hoje, aos 34 anos, ocupa o cargo que sempre sonhou: o de Auditor Fiscal.

Depois que finalizei a leitura deste livro, ainda na fase editorial, me surpreendi 
com o método inovador. Rafael criou o Método 4.2 de Revisão com base na expe-
riência dele como concurseiro. Eu posso garantir, meu caro leitor e minha cara leitora, 
quando vocês terminarem a leitura deste livro e seguirem os ensinamentos desse 
professor brilhante, terão a certeza de que estão no rumo certo da aprovação. Aquele 
medo de não sentir se aproximar do cargo almejado irá embora com a sensação de 
frustração.

Está na hora de querer andar para a frente. Está na hora de parar de sonhar e co-
meçar a realizar os sonhos. Agir. Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém 
disse que é impossível. Saia da zona de conforto e comece a estudar hoje! Termine 
este livro e transforme a sua vida. Você é o protagonista do seu destino, tome posse!

Grace Agra
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VII

Sobre o autor

RAFAEL BARBOSA

É Auditor Fiscal do Tesouro Estadual de Pernambuco (Sefaz-PE), Coach e Mentor 
para Concursos Públicos.
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IX

PREFÁCIO

Este é o segundo livro escrito por Rafael Barbosa, com quem tive a oportunidade 
de trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, uma pessoa discipli-
nada, que encara o mundo como uma imensa escola, de onde pode extrair sempre o 
melhor, e que tem uma disposição enorme para aprender, além de não ter medo de 
mudanças, sempre em busca dos seus sonhos e olhando para a frente.

O livro de Rafael é voltado para aquelas pessoas que estudam diariamente para 
conseguir a aprovação em concursos públicos, o que é desafiador, porque é sabido que 
é necessário, de ordinário, que haja disciplina, foco e muita renúncia em relação à vida 
pessoal quando se está a perseguir tal intento.

É certo que se poderia pensar que um livro que discuta esta temática seja pesado, 
com aqueles inúmeros lugares-comuns que são ditos e lembrados quando o assunto 
é concurso. 

Mas não.

O autor, de forma leve e muitas vezes engraçada, traz sua experiência de vida 
ao conhecimento de seus leitores, narrando a sua trajetória pessoal, os motivos que 
alicerçaram a sua vontade e todo o percurso que o levou até onde está, isso passando 
pela experiência profissional que adveio de seleções feitas anteriormente, evidencian-
do que a vontade é o elemento essencial para que se consiga chegar ao objetivo 
pretendido.

Sua abordagem se inicia com os motivos que levam a pessoa a pretender in-
gressar na carreira pública, para, então, adentrar no tema específico da submissão 
ao concurso, traçando um roteiro que realça onde deve estar focada a atenção do 
candidato e a forma de agir para conseguir sucesso na sua empreitada.

Ele discorre sobre diversos aspectos práticos e emocionais a que estará o candida-
to submetido durante o processo de estudo, realçando, em detalhes, os elementos que 
devem ser considerados para que se possa otimizar seu tempo, como, por exemplo, a 
forma como a banca examinadora que realizará o concurso trabalha, incluindo, entre 
tantos outros vetores, a motivação interior de cada um para conseguir ter sucesso 
naquilo que deseja, de forma até mesmo didática, levando em conta as limitações 
próprias do indivíduo.

Depois de incursionar em vários pontos relevantes para potencializar o estudo, o 
autor traz o que ele denomina de Método 4.2 de Revisão, criado para, em suas pró-
prias palavras, “facilitar a vida de pessoas como você, que almeja um cargo público, 
a partir da minha experiência em mais de duas dezenas de concursos, que resultaram 
em mais de uma dezena de aprovações”.
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X

PREFÁCIO

É, portanto, uma obra de interesse para quem tem a necessidade de iniciar ou 
aprofundar seu método de estudos para alcançar o tão sonhado “cargo público”, di-
recionando seus esforços para otimizar o processo, sem desperdício de tempo ou de 
energia, aproveitando-se das experiências anteriores do autor, que, como se pode ver 
da sua história de vida, foram coroadas de sucesso!

Joseane Dantas

Desembargadora do Trabalho do TRT21
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XI

PREFÁCIO

Depoimento

Primeiramente, vou me identificar: meu nome é Luiz Gustavo Fernandes Grossi. 
Sou coachee do Prof. Rafael Barbosa e fui aprovado em 44º lugar no concurso 
para Inspetor Fiscal de Rendas para a Secretaria da Fazenda de Guarulhos-SP (“ISS 
Guarulhos”). Sou de São Paulo-SP.

Tive interesse para a área pública em dezembro de 2017, mas realmente resol-
vi colocar em prática em fevereiro de 2018: comprei um pacote da área fiscal no 
Estratégia Concursos e contratei o respectivo programa de coaching. O Prof. Rafael 
Barbosa foi escolhido para me orientar.

No início, é tudo completamente nebuloso para o estudante, principalmente para 
alguém, como eu, que nunca estudou muitas disciplinas (como Direito e Contabilidade) 
na vida. Logo no primeiro contato com o Prof. Rafael, ele já me deu dicas e orien-
tações cruciais sobre como estudar (que eu não teria jamais se tivesse começado 
sozinho), principalmente na aplicação do Método 4.2 (de criação dele) e na resolução 
(exaustiva) de questões para além daquelas do material do Estratégia.

Ao longo da jornada, além das constantes orientações e transmissões de expe-
riência, ele sempre buscou me incentivar.

Sobre minha rotina: como eu trabalho, mas meus horários são, em geral, flexí-
veis, meu ritmo de estudo pré-edital foi de segunda a sábado durante toda a manhã. 
O resto do dia (tarde e noite), trabalho. Domingo, em geral, tomava como repouso.

Minha primeira experiência veio com o “ISS São José dos Campos” (banca 
Vunesp), em dezembro de 2018 (cerca de 1.200 inscritos). Rafael orientou e estimou-
-me a prestar. Orientou-me, como preparo, a só fazer questões da banca sobre os 
assuntos do edital. Fiquei em 30ª colocação (havia apenas 1 vaga). Apesar de não ter 
passado e eu mesmo não ter gostado do meu desempenho, Prof. Rafael manteve seu 
incentivo, afirmando que, para meu nível de preparação, estava muito bom.

Pouco depois, em fevereiro de 2019, saiu o edital do “ISS Guarulhos”: 50 vagas! 
Concurso que não abria havia 25 anos! A banca era a mesma: Vunesp. Prova em maio 
do mesmo ano, mas muito mais complexa e longa do que a de São José dos Campos. 
Ainda, 18.000 inscritos.

Eu ainda estava muito inseguro com as matérias (mal tinha visto tudo pela pri-
meira vez). Mesmo assim, Prof. Rafael me incentivou a prestar, pois inegavelmente 
era uma excelente oportunidade. Valia tentar novamente.

Conforme ele me orientou, agora abordarmos o pós-edital de modo diferente do 
anterior: adquiri o Passo Estratégico (é um material do Estratégia de revisão pós-edital, 

Existe_Formula_Magica.indd   11 10/01/2020   15:15:55



XIII

DEPOImEntO

Sumário

Apresentação da obra ...................................................................................................................................................... V

Sobre o autor .........................................................................................................................................................................VII

Prefácio .......................................................................................................................................................................................IX

Depoimento ............................................................................................................................................................................XI

PARTE I – CAPÍTULO INTRODUTÓRIO ...................................................................................................... 17

Por que é interessante estudar para concursos? ..........................................................................................19
Quanto ganha um servidor/empregado público? ........................................................ 19

Quais são as principais áreas de atuação no serviço público? ..................................... 20

Bancas Organizadoras  ................................................................................................................................................... 25

Vida (real) do concurseiro – Tapa na cara ........................................................................................................29

O fator família – entenda ..............................................................................................................................................31

PARTE II – MINHA TRAJETÓRIA ......................................................................................................................33

O sucesso requer coragem ......................................................................................................................................... 35

Cavalo selado só passa uma vez ...............................................................................................................................37

Invincible .......................................................................................................................................................................................41

Ouvido de mercador .......................................................................................................................................................45

Quem pode o mais, pode o menos ...................................................................................................................... 47

A dificuldade só existe para quem aceita ..........................................................................................................51

Dê sempre o seu melhor ............................................................................................................................................... 53

Separados pela quarta vez............................................................................................................................................55

Voltando ao batente .........................................................................................................................................................57

Refrão de um bolero ........................................................................................................................................................ 59

Relaxe o bigode .....................................................................................................................................................................61

Para inglês ver ........................................................................................................................................................................63

Passei na cagada ..................................................................................................................................................................65

A escolha de Sofia .............................................................................................................................................................. 67

Eu e minha tábua de passar ........................................................................................................................................69

Confiança demais dá azar .............................................................................................................................................71

Beber, cair e levantar ........................................................................................................................................................ 73

De repente coach ................................................................................................................................................................. 75

Existe_Formula_Magica.indd   13 10/01/2020   15:15:55



Sumário

XIV

SumÁRIO

PARTE III – EXERCÍCIOS MOTIVACIONAIS ...............................................................................................77

Conhece-te a ti mesmo .................................................................................................................................................79
Voltando à leitura ............................................................................................................................................................... 85
Estabeleça metas e objetivos ..................................................................................................................................... 87
O poder do autoconhecimento .............................................................................................................................93
O sucesso um dia chega ................................................................................................................................................ 97
Equilíbrio ................................................................................................................................................................................. 101

PARTE IV – ESTUDE DE FORMA EFICIENTE ......................................................................................... 103

À conta-gotas ......................................................................................................................................................................105
Como estudar em casa – 7 dicas ..........................................................................................................................107
Fuja do pós-edital .............................................................................................................................................................. 111
O que estudar primeiro? .............................................................................................................................................113
A armadilha do resumo ................................................................................................................................................117
Revisar versus Reestudar .............................................................................................................................................. 119
O poder das questões .................................................................................................................................................. 121
Curso presencial é ladrão de tempo ..................................................................................................................123
Processo de aprovação ................................................................................................................................................. 127
Estamos em uma maratona .....................................................................................................................................129
Sempre atrasado ................................................................................................................................................................131
Estudo incremental .........................................................................................................................................................133
A miragem ............................................................................................................................................................................. 135
O milagre do cochilo ...................................................................................................................................................... 137
O chute é o desespero do desespero ................................................................................................................139
Treine a sua acurácia ........................................................................................................................................................141
Confie em si mesmo ......................................................................................................................................................143
Estudo reverso ....................................................................................................................................................................145
Estágios do processo de aprovação ....................................................................................................................147
Cuidado com os atalhos mentais ........................................................................................................................ 149
Por que é importante fazer prova? ......................................................................................................................151
Faça a prova em camadas ........................................................................................................................................... 153
Quando devo fazer simulados? ............................................................................................................................ 155
Revisão de véspera .......................................................................................................................................................... 157

PARTE V – MÉTODO 4.2 DE REVISÃO ..................................................................................................... 159

O Método .............................................................................................................................................................................. 161

Existe_Formula_Magica.indd   14 10/01/2020   15:15:55



XV

SumárioSumÁRIO

Grupos alternados...........................................................................................................................................................163
Distribua os tempos para cada disciplina........................................................................................................165
Teoria, questões e revisão ......................................................................................................................................... 169
Insira questões em todos os dias do ciclo .......................................................................................................171
Controlando o conteúdo programático ......................................................................................................... 173
Como responder questões de assuntos incompletos .......................................................................... 175
Quais disciplinas estudar primeiro .......................................................................................................................177
Batendo o núcleo duro ................................................................................................................................................179
Revisão geral em questões (RGQ) ....................................................................................................................... 181
Volte ao início ......................................................................................................................................................................183

Existe_Formula_Magica.indd   15 10/01/2020   15:15:55



PARTE I
CAPÍTULO 

INTRODUTÓRIO

Existe_Formula_Magica.indd   17 10/01/2020   15:15:55



19

Por que é interessante estudar 
para concursos?

Convido você a fazer uma reflexão sobre os motivos que te levaram a estudar 
para concursos públicos. Caminho que requer desprendimento, persistência, resiliên-
cia, foco, força de vontade e muita paciência.

É interessante levar em consideração que, se você ainda não é servidor públi-
co, ter um cargo público pode significar uma verdadeira revolução na sua vida. Isso 
mesmo, muita coisa tende a mudar em termos financeiros, de carreira, de qualidade 
de vida, de responsabilidade e, principalmente, de realização como profissional. E é 
isso que faz muita gente “deixar um pouco de lado” a vida social para se dedicar a 
algo tão difícil.

Lembrando que nem só de benefícios vive o homem, temos também que enten-
der que o fator “vocação” conta muito na hora da escolha da carreira a ser seguida. 
Mas esta é uma coisa que a gente só descobre depois da posse, que é quando real-
mente entendemos como o órgão funciona, o que de fato precisamos fazer e como 
o nosso trabalho tem reflexos na sociedade. Mas, enquanto a sua posse não chega, 
não se preocupe tanto com isso. O mais interessante é saber que essa vocação não é 
imutável. Eu mesmo passei por isso, achava que minha vocação era ser militar. Foi 
preciso que eu me tornasse militar para entender que não era isso que eu queria para a 
minha vida. Mudei. Então entrei para o Poder Judiciário como Analista, mas também 
cheguei à conclusão de que ainda não era aquilo. Mudei de novo.

É por isso que existem concurseiros que já são concursados, que podem estar 
em busca de um novo cargo por inúmeros motivos: vocação, remuneração, local de 
exercício etc. Eu mudei de cargo quatro vezes até achar o meu lugar no mundo do 
serviço público.

A seguir, abordaremos os principais pontos que devem ser observados quando se 
está pensando em entrar para o serviço público.

QuAntO GAnHA um SERVIDOR/EmPREGADO PÚBLICO?

Esta é uma pergunta que desperta muito interesse. Afinal, o salário do servidor, 
na maioria das vezes, será a sua principal fonte de renda. Portanto, o salário acaba 
sendo a única origem de receita que deve cobrir todas as despesas da casa: moradia, 
alimentação, transporte, lazer etc.

Dessa forma, saber quanto se quer ganhar é um dos primeiros pontos para a 
escolha do cargo ou área para a qual se deseja estudar.

É sabido que a média das remunerações do funcionalismo público é superior à 
média das remunerações dos empregados do setor privado. Sem adentrar no mérito 
da questão, é fato que este é um ponto que desperta bastante interesse naqueles que 
desejam ser concursados. Por si só, esse fato já é responsável por grande parte da 
procura por um cargo público.
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PARTE I – CAPÍTULO INTRODUTÓRIO Por que é interessante estudar para concursos?

Como ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, este também é o 
piso remuneratório dos servidores públicos, geralmente pagos a cargos de nível fun-
damental, como serventes de pedreiro e auxiliares de serviço gerais, cargos presentes 
nas estruturas administrativas de prefeituras.

Na outra extremidade da régua salarial, estão os cargos típicos de Estado, que 
estão no topo da pirâmide salarial da esfera pública, como juízes, procuradores, pro-
motores, auditores fiscais e outros integrantes de órgãos estratégicos/fundamentais 
dos diversos entes federativos.

Atualmente, o teto do funcionalismo público é de R$ 39.200,00, subsídio pago a 
um Ministro do Supremo Tribunal Federal, salário que equivale a mais de 39 salários 
mínimos. Esse valor está geralmente presente nos contracheques daqueles servidores 
que estão no topo da pirâmide salarial do serviço público, em final de carreira. Além 
disso, outras parcelas indenizatórias podem compor a remuneração desses servidores, 
fazendo com que, na prática, esse teto seja ultrapassado.

Fugindo um pouco dos extremos, apenas para exemplificar como é atrativo ser 
um servidor público, podemos falar sobre o cargo de Técnico Judiciário de um Tribunal 
Regional Federal, cuja remuneração inicial ultrapassa os R$ 7.500,00, mesmo sendo 
um cargo de nível médio.

QuAIS SÃO AS PRInCIPAIS ÁREAS DE AtuAÇÃO 
nO SERVIÇO PÚBLICO?

A depender do seu nível de escolaridade ou da sua formação acadêmica, é inte-
ressante pensar bem antes de começar a estudar. Isso porque a escolha do cargo ou 
área fará muita diferença em relação às disciplinas que você irá estudar. Por exemplo, 
se você tem apenas o nível médio e deseja ser um servidor do Poder Judiciário, as 
disciplinas que você tem que estudar são muito diferentes daquelas que você precisa-
ria para passar no cargo de Agente Administrativo de uma Universidade Federal, em 
quantidade e conteúdo.

Inicialmente, cabe registrar que não é minha intenção esgotar todos os requisitos 
exigidos para ingresso em cada um dos cargos que serão mencionados a seguir, mas 
apenas apresentar para vocês as diversas opções que temos dentro do serviço público, 
informações que considero úteis na sua escolha sobre qual área seguir.

Dessa forma, para te ajudar na escolha do cargo, apresentarei a distribuição dos 
cargos por poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), explicando algumas questões 
que considero fundamentais.

1. Poder Executivo
O Poder Executivo é o que apresenta a maior diversidade de cargos, e isso está 

relacionado ao grande número de órgãos que o compõem, tanto na União quanto nos 
Estados e Municípios. Lembrando que estamos falando do poder que tem a missão de 
fazer, gerir, executar, implementar e fornecer os diversos bens e serviços públicos de 
interesse da sociedade. Por isso existem tantos cargos distintos.

Nesse poder, destacamos os cargos de Procuradores (advogados públicos), ex-
clusivos para quem tem nível superior em direito, Auditores Fiscais, Auditores de 
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