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1. Foco é uma coisa só
● Escolha algumas disciplinas e case com elas para o resto da vida.
● Você NÃO pode de forma alguma: mudar de foco e parar de estudar.
Senão você não sente o efeito agregador dos juros compostos (vide
gráficos abaixo).
● Este princípio será duramente testado quando abrir um edital.
Amarre-se ao mastro. A única coisa que protege você de você
mesmo (a) são seus princípios.
● Você não é O ESCOLHIDO. Se você mudar de foco, agindo pela
emoção, suas chances de passar chegam próximo a zero.
● De quebra, sua vida ficará extremamente simples, pois você não
precisará tomar decisões estratégicas o tempo todo. Evite a
hiperatividade da tomada de decisões. Cansa e não efetivo.
● Pra dar uma saidinha, seja honesto(a) e faça uma avaliação racional
de custos x recompensa. De todo forma, não fuja de sua área de
competência jamais. Na dúvida, mantenha o foco sempre.
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2. Mantenha a simplicidade para manter a consistência
● Planejamentos complexos minam sua capacidade de continuar.
● Foque em ser consistente com qualidade.
● Não tente ser brilhante, seja racional. Faça o arroz com feijão bem
feito.
● Você não sabe quando vai passar. Logo, o plano tem que ser
sustentável no médio prazo.
● O método razoável que você consegue seguir é melhor que o
perfeito que você abandona.
● Caso da grama de Stanford. A continuidade de atitudes simples é o
que mais conta. Paciência!
● Exemplo de planejamento simples: estude um dia e revise no outro.
Uma matéria por vez. Nunca vai dar errado.
● Preocupe-se em fazer, não em ser perfeito.

3. Foque na qualidade, não na quantidade
● Estudar para concurso é igual a cultivar uma plantação: você
controla os inputs, nunca os outputs. Foque no processo.
● Só cumprir quadrinho e ler de forma desatenta não garante o
aprendizado. Não se engane.
● Sempre se faça a seguinte pergunta: "estou apenas ocupado(a) ou
estou efetivamente rendendo"?
● Estudar com qualidade = ser proativo. Se envolver com as matérias.
● Alunos passivos não passam.
● Não se preocupe quando vai passar. Preocupe-se em estudar
direitinho e viver sua vida.
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Resumo: foque em um grupo de matérias e seja paciente. Estude com
qualidade, com base num planejamento simples.
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