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PARA CONCURSOS PÚBLICOS



Olá!
   A disciplina mais cobrada em concursos

públicos merece atenção especial. Afinal,

saber desenvolver uma boa redação e

interpretar diversos tipos de textos, dos

mais simples até os mais complexos, são

habilidades essenciais para trabalhar em

qualquer cargo. 

    Além disso, dominar bem as regras de

gramática, nova ortografia e concordância

da língua portuguesa são necessárias para

interpretar as questões de outras disciplinas.

   Por isso, pensando em facilitar a rotina de

estudos dos concurseiros, preparamos um

breve e-book com tudo que você precisa

saber e estar atento sobre o mundo da

língua portuguesa nos concursos públicos!  

   Desejamos bons estudos!  

Time de Conteúdo da 2B Educação 



1. O que mais cai 
na prova? 

Concordância  
A concordância, tanto nominal quanto
verbal, aparece em quase todas as
provas. Dentre essas duas, a verbal é
mais recorrente. A melhor dica é treinar
para reconhecer os tipos de sujeito. No
caso da nominal, é preciso saber
identificar o substantivo e as palavras que
o acompanham na frase. Dessa forma,
fica mais fácil estabelecer a concordância
em gênero e número.    
 
Regência (Verbal e Nominal) 
Assim como no caso da concordância, a
verbal é mais recorrente nas provas de
concursos.  A dica é ficar ligado nos
verbos que sempre aparecem: assistir (no
sentido de dar assistência), obedecer,
desobedecer, implicar (no sentido de
acarretar). É importante saber quais são
transitivos e quais não são!



1. O que mais cai 
na prova? 

Crase 
O uso da crase está interligado ao tópico
de regência. A dica é entender o sentido
da crase. Ela é a junção da preposição 'a'
com (geralmente) o artigo 'a'. Assim, você
evita a 'decoreba' daquela série de regras
e exceções!  
 
 
Pontuação  
Este é um dos assuntos mais recorrentes
em concursos e apresenta uma das
maiores dificuldades dos candidatos em
geral: o uso da vírgula. As questões,
geralmente, aparecem no formato
"assinale a correta". Lembre-se que a
vírgula é uma pausa sintática de
construção de crase para promover a
clareza.  

 



2. Como o conteúdo 
é cobrado? 

   Hoje em dia, as provas não fazem mais
perguntas diretas, ou seja, não são feitas
mais questões do tipo: “encontre o objeto
direto na oração X.” ou “a que classe de
palavras a palavra Y pertence?”.  
   O que as bancas têm feito é fornecer um
texto-base para algumas questões e fazer
perguntas de gramática a partir deles.
Assim, mesmo que você não lembre sobre
o ponto gramatical perguntado acerca de
determinada estrutura, tem a chance de
voltar ao texto e entender como ela está
funcionando.  
   A grande dica para a prova de português
nos concursos são as palavras: utilidade e
significado. Muitas questões pedem apenas
que o candidato identifique a alternativa que
tem uma utilidade e significado similar ao do
enunciado-base que aparece na questão. 



3. Foco na interpretação 
de texto!

   Para a interpretação de um texto, as
informações dos advérbios/locuções
adverbiais são muito importantes. Não
podemos esquecer, também, de que a
pontuação modifica a informação.  
   Dito isso, o hábito da leitura pode ser uma
grande ajuda, pois quanto mais lemos,
melhor interpretamos e escrevemos. 
   Além disso, estudar interpretação de texto
pode ser uma tarefa mais complexa. Praticar
questões, principalmente de provas de
concursos anteriores, já é um bom começo! 
   Ao fazer isso, busque sempre reconhecer
as palavras chaves do texto e destacar
pontos importantes, ambos são bons
facilitadores para o entendimento do
contexto!  
 
Quer mais? Confira as 3 dicas para se dar
bem em interpretação de texto!  
 



3. Foco na interpretação 
de texto!

 1. O texto sempre terá a visão do autor 
O que muitas pessoas fazem e acabam se
atrapalhando é quando deixam as próprias
ideias prevaleceram sobre as do autor. Leia
com calma e tente entender o que o autor
está querendo dizer com aquilo, mas lembre-
se que aquele não é um texto escrito por você. 
 
2. O dicionário precisa estar com você
durante os estudos 
No momento dos estudos, é essencial ter um
dicionário em mãos. Isso ajuda quando você se
deparar com alguma palavra que não faz parte
do seu vocabulário. Ela pode fazer diferença
em sua interpretação, caso você a desconheça
e simplesmente a deixe passar. 
 
3. Na dúvida entre duas alternativas... 
Quando duas alternativas lhe parecem
corretas, sempre volte ao texto e procure a
mais exata ou a mais completa. 



4. Como incrementar o 
 seu estudo? 

Um dos grandes sabotadores de um estudo
focado e completo é a rotina intensa do dia a
dia. Pensando nisso, qual tal unir tecnologia e
aprendizagem? 
  
Conheça esses 3 aplicativos que podem ser
grandes facilitadores do seu estudo, de uma
maneira rápida e divertida!  
 
 



4. Como incrementar o 
seu estudo? 

1. Acentuando 
 
O aplicativo Acentuando
ensina o momento certo de
colocar os acentos agudo e
circunflexo e a crase, por
meio da resolução de
exercícios de português
para concursos. 
  

Ao terminar todos os exercícios, o usuário
pode experimentar o desafio dos
concursos, um nível em que será possível
encontrar questões de várias bancas
organizadoras de concursos, feito para
treinar o que foi aprendido e ainda ficar em
primeiro lugar no ranking dos melhores
estudantes. 



4. Como incrementar o seu 
estudo? 

2. Português Panda para
Concursos 
 
O Português Panda para
Concursos e Provas
funciona com simulados
de português  e
vídeoaulas. 

   O aplicativo possui uma interface limpa
e de fácil entendimento. Além disso,  não
é necessário conexão com a internet
para funcionar e não possui
propagandas que atrapalhem sua
concentração durante os estudos. 
   A parte mais legal é que nos relatórios
de desempenho, você encontrará o total
de acertos e porcentagem de acordo
com o tema estudado. 



4. Como incrementar o seu 
estudo? 

3. Entendendo o
Português 
 
Esse aplicativo possui o
objetivo de ajudar os seus
usuários a entender um
pouco mais a respeito de
Português através de
explicações detalhadas 

   Ele é dividido por categorias, entre elas
temos: 
Fonologia: sílabas, encontros vocálicos,
definição, fonema, emprego dos hífens e dos
porquês; 
Morfologia: preposição, definição, conjunção
e interjeição; 
Sílabas: acento tônico, monossílabos,
acentuação gráfica, regras especiais l e ll,
sílaba e classificação das palavras, entre
outros. 



é tudo isso!
B O N S  E S T U D O S !
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