
 

COMO ESQUEMATIZAR UM EDITAL? 
 

O que é um edital esquematizado? 

Edital Esquematizado é uma forma de conhecer e organizar o seu estudo, de acordo com 
os itens cobrados no conteúdo programático do edital. 

Em outras palavras, vai pegar todos os temas cobrados no seu concurso e organizá-los em 
uma tabela, para ter uma noção exata do que não estudou e do que deverá ser revisto até 
a prova. 

Sendo assim, segue um passo a passo de como fazer isso com o edital de sua escolha. 

  

1º Passo - Crie uma tabela no Word ou Excel 

Nós recomendamos que você crie uma tabela no excel, que por ser uma ferramenta 
própria pra isso, irá facilitar seu trabalho. 

2º Passo - Preencha cada linha da tabela com um ponto do edital 

Vamos usar como exemplo o edital da USP para prova de residência de Biomedicina. 

Primeiro vamos colocar na nossa tabela os conteúdos de conhecimentos gerais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Depois vamos colocar os assuntos específicos da área do exemplo – Biomedicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Passo - Crie colunas para determinar a sua evolução naqueles assuntos 

Aqui você pode fazer de várias formas, dependendo da maneira que você estuda. Algumas 
pessoas colocam colunas de revisão, e você preenche com datas. Segue exemplo: 

 

 

 

Aqui você deve ficar atento a data da prova, se realmente dará tempo de fazer os 3 ciclos 
de revisão em todos os conteúdos. Caso não, diminua o ciclo para caber no seu 
planejamento. 

Outro ponto importante é que nem sempre os editais destrincham por assuntos, como é o 
caso da USP. Alguns desses tópicos são matérias densas, e que seria muito mais benéfico 
que você busque a bibliografia indicada, e com o sumário da bibliografia, destrinche os 
assuntos densos. Assim você irá conseguir trabalhar os assuntos individualmente. 



 

 

 

Uma outra opção de colunas é a seguinte: 

 

Você não marcará por ciclos de revisão, e sim pelo quanto você domina ou não um 
assunto, e qual a relevância dele para a prova que você está estudando. 

• ASSUNTO NOVO: aqui você sinaliza assuntos que você nunca viu antes, e que 
precisam ser vistos. 

• REVISAR: aqui você sinaliza com um X os assuntos que você já viu, mas não lembra 
direito ou tem dificuldade 

• NÃO PRECISA DE REVISÃO: são assuntos que você já domina, ou que não julga 
importantes para essa prova (seja por baixo número de questões que cobram o 
assunto ou por falta de tempo de estudo até a prova) 

• RENDIMENTO: aqui você coloca a porcentagem de acertos que você teve 
respondendo determinadas questões daquele assunto. A partir do rendimento você 
consegue manejar os assuntos. Por exemplo: 

Se você teve 90% de acertos fazendo questões de anatomia nervosa e se sentir seguro 
no assunto, pode marcar que “Não precisa de revisão”, apenas responder mais 
questões, flashcards ou a técnica que você preferir. 

Feito todos esses passos é só você ir preenchendo essa planilha, e lembre-se que ela é 
dinâmica. A partir do rendimento dos assuntos você pode alocar se precisa de mais 
revisão ou não. Vale também estabelecer um rendimento base para que a matéria não 
seja mais revisada, por exemplo: 75% de aproveitamento das questões. 

No entanto isso é pessoal, e depende muito do que você considera ideal!  


