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10) Hora da Prova 
 

Eu levo uma garrafa d´água, um halls e uma barra de cereal, e sento lá atrás. 

 

Não entendo como alguém gosta de sentar na frente, escutando o barulho do corredor, 

dos fiscais conversando, das pessoas que saem etc. 

Acho um absurdo. 
 
Na hora final da prova você está cansado, precisando se concentrar para fazer as últimas e 

decisivas questões e fica perdendo concentração e tempo com o barulho de quem está saindo. 

Fora que pode se distrair e marcar errado o cartão-resposta. 

 
Seja ativo fazendo a prova. 

Não a deixe te dominar e nem você pode entrar em desespero. 

Se a prova está difícil, está para todo mundo. 

Se você tá nervoso porque esqueceu alguma coisa que tá lá pedindo na questão, todo mundo 

também está passando por isso,  garanto. 

Você não acha que iria ser o único dos milhares de candidatos que não iria ter um branco né? 

  Isso é normal, pule a questão e depois volte a ela. 

 

Marque o cartão 1º a lápis, com uma bolinha minúscula. 

Depois, confira tudo. 

Só então passe a caneta por cima. 

Fique tranqüilo, se a pequena bolinha de lápis atrapalhasse o leitor, eu não estaria entre os 

aprovados. 

Não apague com força, porque a borracha pode danificar tudo mesmo (isso eu não fiz, 

portanto, não garanto eheheh). 

 

Nunca passe o gabarito direto à caneta. 

Uma colega minha não passou por um ponto, e na pressa ela passou uma questão de inglês 

errado, viu a bobagem na hora e não dava para fazer mais nada. 

E ainda saiu como aprovada na 1ª lista e depois reprovada na 2ª. 

Se tivesse feito 1º a lápis e conferido antes de passar a caneta, estaria aprovada. 

Era professora de inglês, que morou 4 anos nos EUA, e que errou somente essa na prova, mas 

por causa dessa bobagem não passou. 

 
Na hora a gente pensa que um ponto não fará falta, né? 

 
Acostume-se a sempre, mesmo em casa, marcar as expressões: “não”, “exceto”, “errada” etc. 

 que aparecerem no enunciado. 
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Na 1ª vez que fazemos a questão ainda estamos antenados nisso, mas se formos tentar 

resolver a questão depois, nossa tendência é não ler mais o enunciado, e passar por cima disso 

e marcar uma alternativa que esteja correta, em vez de uma errada. 

 

Eu levo caneta marca- texto amarela para a prova, e uso sempre nesses casos ou quando 

preciso por outro motivo. 

 
E outra coisa: NUNCA deixe de anotar o gabarito!  

Mesmo que tenho ido muito mal e tenha certeza que não vai passar, anote e confira depois, 

servirá de base para você planejar seus estudos futuramente. 

 
Eu disse lá atrás que cheguei muito mal em casa após a prova de sábado. 

E cheguei mesmo, pensando como John Lennon: “o sonho acabou!”, e falei para minha 

esposa, chorando. 

Após um banho e comer algo, levantei a cabeça e lembrei que quase todo mundo também 

tinha se ferrado, com certeza. 

E que se eu tivesse tirado os mínimos ainda estaria na briga, que no domingo seria o 

verdadeiro jogo. 

E sou vascaíno, que é o famoso time da virada. 

 
Estudei umas 2h, e falei p/ minha esposa, com raiva:“amanhã eu vou arrebentar naquela m...!” 

 
E fiz isso mesmo, fui para a prova com raiva, nem saí para o banheiro, comi a prova, sem sal. 

Quando acabou a prova da tarde, pensei: “arrebentei hoje! se fiz os mínimos ontem, passei”. 

Eu ainda tava na pilha quando acabou a prova. 

Resultado: mesmo com praticamente as piores notas da minha região em Dir Const e Admin, 

fiquei em 6º lugar, graças à prova de domingo. 

 

Tenho certeza que muita gente ficou arrasada como eu no sábado, e até tirou mais do que eu, 

mas não passou porque se abateu pro domingo, que foi um terror mesmo. 

Quanta gente aqui no fórum disse que não passou porque não tirou os mínimos à tarde no 

domingo, porque não agüentava mais. 

Certamente esqueceu dos seus tempos de espermatozóide... 
 


