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16)  Conclusão 
 
 

Colega, adapte esses conselhos ao seu jeito de estudar, cada um rende melhor de um jeito. 
Comigo fiz assim após ler todos aqueles livros e ouvir diferentes dicas de amigos e 
professores nesses anos todos. 
Mas o básico pro sucesso de todos é bem parecido. 
 
Concurso é estudo e disciplina, e nada mais. 
Se você estudar muito e da forma que você melhor aproveite o mesmo, mais cedo ou mais 
tarde, você vai passar, e se esquecerá de tudo que enfrentou e gastou de grana. 
É só não desistir. 
 
Eu tenho quase 36 anos, e pelas estatísticas (não se esqueceram que sou um desses loucos que 
gostam disso, né?), viverei mais 50 anos. 
O que foram esses meses de estudos e de muito stress 
perto dos 50 anos de bom salário e estabilidade que virão? NADA! 
 
ESTUDEM! e não deixem que falsos amigos ou derrotados na vida te perturbem falando que 
concurso é só para cartas marcadas ou gênios etc, quem me conhece vê que isso é pura 
bobagem. 
 
Quando após a prova encontrei o Rodrigo Cientista no Rio, que só conhecia pelo fórum, o 
cara se surpreendeu com minha aparência aos 35 anos, pensou que encontraria um cara 
barrigudo, careca, com cara de coroa. 
Bem, sou auditor fiscal da prefeitura de BH há 11 anos, e certamente isso contribuiu pro meu 
menor envelhecimento. 
E quem conhecer o Rodrigo então, nem se fala, a maior cara de playboy, e ele tá lá, 
aprovadaço no AFRF, em Brasília, junto aos “hómi”. 
Um playboy no planalto. 
E gente boa, que é o que mais importa ser na vida, sempre ajudou todo mundo no fórum, do 
qual era um dos administradores. 
 
 
Todos os meus amigos de infância são fiscais: AFRF, AFPS, ICMS-SP, ICMS-RN etc. 
E ninguém é gênio, nem comprou prova, nem era rico, mas todos venceram na vida na raça 
mesmo, com muito estudo. 
 
E aqui conto meu último caso: meu melhor amigo tinha o grande sonho de ser fiscal de 
ICMS-SP, como o seu pai era. 
Estudou 5 anos até aparecer o concurso. 
 
Nesse período não passou para outros 4 concursos de fiscal, todos batendo na trave, mas não 
desistiu. 
Trocou de cadeira de estudo duas vezes, sério mesmo, porque estava toda ferrada de tanto ele 
ficar em cima dela. 
Quando veio o concurso do ICMS-SP, arrebentou e passou. 
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Hoje é mais feliz que pinto no lixo. 
 
Pergunte a ele se compensaram aqueles milhares de horas ali sentado, num quartinho de 3m2 

abafado? eu entrava naquele quartinho e dava pena dele, porque tinha seu cheiro impregnado 
e a cadeira toda gasta, tanto o estofado quanto os braços dela. 
 
Seu irmão mais velho, vendo o sucesso dele, largou seu cargo de gerência da Loreal, onde 
ganhava muito bem, mas o stress era imenso, e estudou muito por 2 anos e meio até passar 

no 1
o
. concurso. 

 
Casou com sua noiva que tinha aguardado pacientemente que o grande dia de sua aprovação 
chegasse, sempre dando apoio. 
Agora possui muito mais qualidade de vida e muito menos stress. 
 
Pergunte a ele se compensaram aqueles milhares de horas no mesmo quartinho de 3m2 
abafado, ouvindo todos o chamarem de louco por ter largado emprego tão bom, para arriscar 
num concurso SUPER DISPUTADO, que é o papo de todos esses derrotados por aí?  

 
Pergunte à sua esposa, que tinha uma vida legal com ele e viu seu noivo abrir mão de tudo e 
agüentou esses anos de dureza, esperando um futuro melhor para eles. 
 
Lembram-se do que escrevi anteriormente sobre analisar bem com quem você está 
namorando? ela, assim como minha esposa, certamente passaram nos testes. 
 

O maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, disse:   
 

“Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. 

Em 26 diferentes finais de partidas fui encarregado de jogar a bola 

que venceria o jogo... e falhei. 

Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. 

E é exatamente por isso que sou um sucesso”. 

 
Seja como ele, não se abata por fracassos, eles só dão mais valor ao nosso sucesso. 
E esse sucesso, se você não desistir, é inevitável. 
 
Como bem diz o WD: “em concurso público a dor é temporária, mas o cargo é para sempre.” 
 

Volte a ser o mesmo espermatozóide guerreiro! 
Bons estudos e um abraço de seu colega concurseiro, 
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