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LIÇÃO 3 - ESTUDANDO PARA PROVA

           Agora que você já absorveu a lição 1 e 2, você está pronto para a lição 3. E o que 
você vai ver por aqui?
• Como estudar seu edital
• Como fazer um plano de estudos personalizado
• Os assuntos mais cobrados nas provas de residência para buco
• Métodos de estudo eficazes
• Aplicativos para te ajudar nos estudos
• SURPRESA DO CAVEIRA

Então sem mais delongas, vamos lá?

COMO ESTUDAR SEU EDITAL

Analisar o edital desejado é uma etapa prévia que não deve ser negligenciada.
Além dos dados mais triviais que saltam aos olhos do leitor, como:
• Data da prova
• Período de inscrição
• Conteúdos 

É importante conhecer a banca organizadora, as etapas da seleção, como a 
prova está dividida e, claro, o peso de cada parte.
Conhecer a instituição e o estilo de prova influencia diretamente no grau de 
aprofundamento dos conteúdos. Por isso vale observar se o estilo é questões 
de baixa, média ou alta complexidade, para você estudar na mesma proporção. 
Otimize sua energia!
Assim você determinar a carga horária dedicada a cada disciplina no seu ciclo de 
estudos. Bem como a inclusão de conteúdos e técnicas de estudo mais específicas 
que veremos mais à frente.
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Sobre o número de vagas, é algo que muitas 
pessoas que se atentam nos editais. Mas, 
com relação à sua preparação, existe uma 
máxima, você só precisa de uma vaga, não é 
verdade?! 
Ainda sobre o edital: data da prova é um dado 
importantíssimo com o qual você irá calcular o 
tempo que corresponde aos últimos meses ou 
semanas para a sua preparação. Você pode 
dividi-lo em semanas ou dias para melhor 
distribuir os conteúdos que irá estudar. 
Nesse sentido, tempo de preparação que você 

tem até a prova, também influenciará no grau de aprofundamento nos conteúdos. 
Logo, se você tem mais tempo antes da prova consegue incluir mais horas para 
estudar conteúdos do edital. 
O próximo item a olharmos com cuidado é: a composição da prova. 
Nesse item você irá destacar as disciplinas, que incluem as específicas de Odonto 
e as gerais como Legislação do SUS e Bioética, destaque também a quantidade 
de questões e o peso de cada parte.
E por fim, os conteúdos, ou seja, a listagem de todos os assuntos que podem ser 
cobrados nas questões. 
Com essas informações, você irá construir o seu planejamento. 
No seu planejamento, você irá distribuir todos os conteúdos listados levando 
em conta peso e a quantidade das questões. Além do tempo que você terá de 
preparação e uma autoanálise, que diz respeito aos seus conhecimentos prévios 
e experiência.
Analisar o edital da sua residência irá te trazer ferramentas poderosas para planejar 
e executar uma preparação de alta eficiência, que com certeza será decisiva para 
garantir a sua aprovação.

FAÇA O SEU PLANO DE ESTUDOS

Construir um plano de estudos é, sem dúvida, um grande passo para conquistar a 
tão sonhada aprovação. 
A primeira coisa que você precisa saber é: você não pode estudar para uma prova 
tão importante sem planejamento! 
A forma tradicional que estamos acostumados a estudar sem estabelecer metas 
diárias e sem materiais de estudo realmente efetivos, não vai funcionar. 
Pense nos quatro passos abaixo até chegar no seu plano de estudos ideal: 
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1. CONSTRUA UMA TABELA PARA SEUS HORÁRIOS DE ESTUDO
Essa é a primeira etapa para você deixar de ser 
um estudante amador, para ser um estudante 
profissional. 
A tabela vai te ajudar a, além de organizar a sua 
vida de estudos, também diminuir sua ansiedade, 
já que você terá todos os seus horários pré-
definidos e calculados. 
Nela você terá liberdade para organizar seus 
horários de estudo de acordo com a sua rotina. 
Do que você está disposto a abrir mão para 
garantir sua vaga? Marque cada horário fazendo 
um compromisso consigo mesmo de cumpri-lo 
religiosamente. 

2. ESQUEMATIZE SEU EDITAL
Essa tabela precisa conter todos os tópicos do seu edital. Através dela você terá 
total controle do que já estudou e do que não estudou ainda, e assim poderá ver 
se já atingiu a meta de questões para aquele tópico ou não. 
Você irá detalhar todos os tópicos do seu edital (todos mesmo, um a um, na mesma 
ordem aparece no edital). 
Uma opção é pegar o conteúdo do edital, colocar no word em linhas e depois jogar 
nessa tabela, separado por disciplina. 
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Quando você estudar um tópico, marca como concluído. Se começou e não terminou 
vem aqui e marca como pendente. 

3. CONSTRUA SEU CICLO DE ESTUDO
Os ciclos de estudos têm demonstrado melhores resultados quando se trata de 
produtividade em relação a estudar uma disciplina por dia.
É necessário definir quantas horas dedicar a cada disciplina e isso depende de 
muitas variáveis como: peso da matéria no edital, o grau de conhecimento pessoal 
sobre cada disciplina. 
Você também pode seguir as diretrizes abaixo: 
• Alta prevalência em provas 2h
• Média prevalência 1h30
• Baixa prevalência 1h

Ou então, usar a lógica do seu conhecimento sobre 
o assunto. Dessa forma você vai inserindo no ciclo a 
quantidade de horas para cada disciplina. 
• Tenho domínio do assunto 1h
• Domínio razoável 1h30
• Pouco domínio 2h

4. PROGRAME SUAS REVISÕES SISTEMÁTICAS
Inicialmente, faremos da seguinte forma: TODOS OS DIAS! Antes de iniciar um 
novo conteúdo, você sempre revisará o que estudou no dia anterior. Essa já é a 
revisão de 24h. 

• 1ª Revisão: 24hr
Essa revisão será suficiente para “segurar” em sua memória toda a informação 
aprendida na primeira sessão de estudo. 

• 2ª Revisão: 7 dias
Para cada hora de estudo, você precisará de apenas 5 minutos para “reativar” o 
conteúdo, elevando a curva para 100% mais uma vez. 
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• 3ª Revisão: 30 dias
Ao final de 30 dias você precisará de apenas 2 a 4 minutos para obter novamente 
os 100% da curva de aprendizagem.

• Outras revisões: 30 a 30 dias

ASSUNTOS MAIS COBRADOS NAS PROVAS DE 
RESIDÊNCIA

Essa é uma das grandes dúvidas da maioria dos nossos alunos e de todos os 
dentistas e estudantes de odontologia que querem ser Bucomaxilo no Brasil.
Para dar uma ajudinha, vamos te mostrar por aqui quais são os assuntos que 
mais caem nas provas de Residência em Buco – em ordem e com a porcentagem 
de presença nas provas!
Analisamos mais de 1000 questões de prova e os 23 assuntos que mais caem 
são:
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PATOLOGIA / ESTOMATOLOGIA

Deformidade dentofacial
Fendas orofaciais

Cistos e tumores odontogênicos
Doenças do osso e tumores de tecidos moles

Síndromes
Infecções odontogênicas complexas

TRAUMATOLOGIA
Tratamento de fraturas maxilofaciais

Tratamento inicial do paciente politraumatizado

CIRURGIA
Exodontia de dentes impactados

Cirurgia pré-protética
Cicatrização de lesões

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Avaliação do estado de saúde do paciente cirúrgico

Emergências médicas

FARMACOLOGIA

Farmacologia dos anestésicos locais e 
vasoconstrictores

Antibióticos
Técnicas de anestesia maxilar e mandibular

Cálculo de tubetes

ANATOMIA

Articulação temporomandibular
Glândula salivares

Nervos
Ossos

Seios paranasais

MÉTODOS DE ESTUDO

Já te falamos tudo que você precisa saber sobre a etapa do planejamento, agora 
vamos partir para a execução! Será que você tem estudado de forma eficiente? 
Será que você está conseguindo fixar o conteúdo para lembrar o que é mais 
importante na hora da prova?
Pensando nisso, separamos 9 métodos de estudo para você se preparar para as 
provas de residência. É importante lembrar que você não precisa aderir a todos 
os métodos, mas escolher os que melhor se adaptem à sua personalidade e ao 
seu modo de aprender.
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1. TÉCNICA POMODORO
O método idealizado pelo italiano Francesco Cirillo se baseia na combinação 
de trabalho e relaxamento, e define que períodos de descanso intercalados a 
momentos de concentração. Cirillo percebeu que a produtividade aumenta 
conforme essa mescla existe.
Na prática: a cada 25 minutos de concentração, você separa 5 minutos de 
descanso. Esses momentos de relaxamento podem ser aproveitados da maneira 
que você achar melhor: alongando, mexendo no celular, caminhando.
Alarmes podem ser usados para delimitar cada momento.
Para essa técnica existem alguns aplicativos como o Focus Keeper, no qual vamos 
falar mais sobre a frente!

2. MÉTODO ROBINSON (EPL2R)
O psicólogo americano Francis Pleasant Robinson desenvolveu esse método 
em 1946 com base nos princípios básicos do aprendizado. São cinco passos 
fundamentais: explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar.
1. Explorar
Explorar o material de estudo com a leitura superficial dos tópicos, sumários e título 

2. Perguntar
Depois do primeiro contato, o aluno deve fazer perguntas sobre os temas que 
chamaram a sua atenção

3. Ler
A etapa seguinte é a primeira leitura aprofundada, com objetivo de responder 
cada questão surgida anteriormente. 

4. Rememorar
Uma vez encontrada a solução para cada pergunta, ocorre a leitura completa. É 
nesse momento que você lê o material sem pensar em aplicações do conteúdo.

5. Repassar
A última etapa é repassar as informações lidas. Depois de aprender e organizar 
o conhecimento, você dá uma aula a si mesmo, para explicar os conceitos mais 
importantes em voz alta.
Vale repassar isso na frente do espelho, hein?!
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3. MAPAS MENTAIS
A gente usa muitos mapas mentais aqui na Sanar, porque são excelentes para 
fixar o conhecimento através da memória visual. As imagens, setas e cores são 
o diferencial desse método de aprendizado, formalizado pelo inglês Tony Buzan 
nos anos 1970.
A chave dos mapas mentais é organizar as matérias em um diagrama a partir 
de um tema central. Depois de definido o tema central, é preciso conectar esse 
assunto principal a tópicos paralelos. Isso pode ser feito com balões ou desenhos 
que ajudem a relembrar os assuntos.
Com o mapa finalizado é mais fácil revisitar o conteúdo posteriormente e lembrar 
estabelecer as conexões entre os assuntos. Sem contar que é uma excelente 
ferramenta para revisar os assuntos antes das provas.

(Trecho retirado do livro SUS em mapas mentais, da Sanar)
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4. TESTES PRÁTICOS
Frequentemente sugerido pelos professores de cursinhos, o teste prático lembra 
o formato dos simulados, só que preparado pelos próprios alunos e com base nas 
dúvidas de cada um em cada matéria. O segredo do sucesso dessa técnica é fazer 
blocos de questões sobre temas que deixaram dúvidas durante a leitura.
O legal é que, para responder cada pergunta, você terá que buscar várias fontes 
de conhecimento até que encontre uma resposta satisfatória. 
Além de economizar tempo, essa técnica permite agir diretamente nas áreas em 
que você sente mais dificuldade de aprender. 
Percebe que é basicamente assim que funcionam os flashcards da nossa página?

     

(Print da página do @sanar.bucomaxilofacial de um flashcard. Pergunta e resposta respectivamente)

5. AUTOEXPLICAÇÃO
Essa técnica, também chamada de elaboração interrogativa, valoriza as dúvidas 
que surgem durante a leitura. A auto explicação consiste em duvidar de tudo o 
que se lê, estimulando a reflexão sobre cada informação.
A partir das indagações, os estudantes tentam explicar para si mesmos o que 
estão lendo. Para levantar as perguntas, é comum grifar, rasurar, escrever, usar 
dicionários e até falar sozinho.
Com isso, os alunos já estarão estabelecendo a auto explicação, considerada uma 
leitura interativa que vai além de uma simples olhada nos livros e cadernos. O 
processo é uma ferramenta útil para promover a absorção do conhecimento, de 
fato.

6. ESTUDO INTERCALADO
Esse método consiste em distribuir matérias em um momento próximo de 
estudo, para não passar muito tempo em apenas uma área. Basta separar uma 
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quantidade proporcional de horas para cada assunto.
Essa divisão te obriga a voltar ao tópico anterior cada vez que for continuar a 
matéria. Isso evita a procrastinação e força a memória a relembrar os tópicos 
estudados. Com o estudo intercalado, a matéria não se acumula e não há 
desespero na prova.

7. GRAVAÇÕES DE ÁUDIO
Você também pode intensificar a aprendizagem com base nos estímulos auditivos 
a partir da reprodução dos conteúdos que deseja assimilar. As gravações colaboram 
para o cérebro fixar informações na memória de longo prazo.
Para isso, leia os conteúdos em voz alta e grave as leituras. Depois, só ouvir o mesmo 
assunto quantas vezes quiser, até perceber que houve completa assimilação.

8. QUESTÕES COMENTADAS
Estudar por questões  é uma forma de exercitar o cérebro e condicioná-lo aos 
assuntos que podem ser cobrados. Para a residência, usar provas anteriores como 
método de estudo é o que você precisa para quais assuntos mais caem. 
Além de se  acostumar com o estilo  das questões e  reforçar os estudos  num 
assunto que você percebeu não dominar tanto assim.
Ao se preparar para uma prova, você estuda bastante teoria. Mas é necessário 
trazer a  teoria para o campo da experiência, para que as informações sejam 
assimiladas. 

APLICATIVOS PARA TE AJUDAR NOS ESTUDOS

Reunimos aqui cinco aplicativos que podem te ajudar (e muito) no seu processo 
de estudos! A melhor parte é que todos eles são gratuitos e estão disponíveis para 
Android e iOS!  

1.  SANAR SAÚDE
Já sabemos que revisitar assuntos e conceitos fortalece a assimilação e recuperação 
posterior daquela informação. Só vimos vantagens. Mas e aí, onde consigo todas 
essas questões?
Calma lá, caveira! Com você leu no título, a Sanar lançou um aplicativo!
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A novidade  gratuita  da Sanar vem pra te acompanhar durante esta fase tão 
importante da sua preparação, que é a utilização de questões como método de 
estudo.
O APP de questões Sanar Saúde traz para você as opções de filtrar por disciplina, 
assunto, ano de prova e instituição, além de poder te apresentar o seu desempenho 
de resolução de questões! 
Perfeito, né?! Dá uma olhadinha na loja de aplicativos do seu celular e já faz o 
download! Você pode me agradecer depois! hahaha ;)

2. TRELLO
O Trello é um site que, através de sua interface de quadros e cartões, 
permite você se organizar da forma como acha melhor! 
Você ainda pode incluir a descrição das atividades e convidar outros 
usuários para colaborar com você!

Um exemplo de uso do trello é o da imagem acima, separando:
• Assuntos que não foram estudados
• Assuntos em curso
• Assuntos já estudados
Você ainda pode criar cartões para revisões ou fazer bateria de questões.
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2. FOREST: MANTENHA O FOCO: 
Você acha que a sua relação com o seu celular impacta na qualidade dos 
seus estudos? Esse app é para você!
A  proposta do Forest é simples: uma semente virtual é plantada no 
programa e, a cada 30 minutos longe do celular, uma árvore cresce. No 
entanto, se o usuário usar o celular nesse intervalo de tempo, a árvore 
murcha. O objetivo final é ter uma floresta dentro do aplicativo. Incrível, 
né?! Se isso acontecer, significa que você não está perdendo o tempo com 
redes sociais ou jogos. 

3. GOOGLE KEEP: 
Com um visual bem clean e plataforma intuitiva, esse app é perfeito para 
você registrar suas ideias. Possui 4 divisões: listas, anotações, gravações 
e fotografias. Outras coisas interessantes: permite transcrição por voz e 
permite criar lembretes e associá-los aos locais. 

4. EVERNOTE
Deseja criar notas mais elaboradas? Achou o app perfeito! Com esse app, 
você pode catalogar notas através de tags, incluir fotos, capturas de tela, 
documentos anexos e arquivos de áudio.

5. FOCUS TO-DO
Esse aplicativo combina um contador pomodoro e um gerenciador de 
tarefas em um só lugar. O objetivo é te ajudar a manter o foco e aumentar 
a sua produtividade! Tudo que um futuro residente precisa! Além de 
adicionar e organizar as suas tarefas em listas, você também pode definir 
lembretes, prioridades e adicionar notas.
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CARTA ABERTA DO CAVEIRA

“E aí, jovem caveira?! Então você chegou ao fim da nossa jornada. Se eu te dei 
parabéns por começar, eu quero dizer que você é **** por terminar! Sabemos que 
10 dias de estudo não é muito, mas ainda assim, exige muita disciplina e garra.
Agora que você me conhece melhor, não hesite em me chamar no @sanar.
bucomaxilofacial. Chama no direct, pede um help nos comentários, responde os 
stories e tire suas dúvidas!
No entanto, saiba que não acaba aqui! Retomando a minha fala da primeira lição, 
meu maior objetivo é garantir a realização do seu sonho da residência de buco.
Você viu tantos métodos de estudo, conheceu os nossos materiais e não seria 
justo da nossa parte parar por aqui dessa maneira...
Então eu resolvi fazer essa surpresa especial para você que completou essa 
jornada. E depois de dar vários argumentos a Chefinha, se liga no que eu consegui:
Vamos oferecer a você, que participou do Close friends, uma sessão secreta na 
loja cheia de combos exclusivos com descontos de 30%!
Lá a gente montou combos totalmente novos para você que quer tirar o sonho da 
aprovação em Residência do papel. 
As videoaulas que você assistiu são do nosso curso Intensivo! Como pode notar, 
o intuito aqui é REVISÃO INTENSA. O propósito? Que com 6 meses você esteja 
preparado para acertar todas nas provas de 
Residência mais difíceis do país. 
O nosso curso foi feito especialmente pelo time 
de especialistas em aprovação da Sanar, e, pode 
acreditar, você só vai revisar o que realmente cai! 
Chega de perder tempo em detalhes que não são 
cobrados, com assuntos complexos demais que 
não são vistos nas provas. 
Gostou da nossa metodologia? Aproveite a nossa 
surpresa e dê o próximo passo para a aprovação 
com o nosso Intensivo! A oferta tem duração de 
48hrs, e vai ate dia 12/06 ás 18hrs, viu?! 

E se o seu desafio de 10 dias virar um 
desafio de 06 meses?

 
VENHA SER CAVEIRA!

https://www.sanarsaude.com/busca?query=Close%20friends&ordem=produtos,posts

