
Como estudar para um teste ou um exame
de uma cadeira de matemática ou informática

Já 
sei

Não 
consigo

Pareço estar
a conseguir

Não sei tudo
sobre este tema

Sei tudo 
deste tema

Sei tudo sobre
toda a matéria

Próximo tema

Organizar o material de 
estudo por temas / capítulos

Rever a matéria

Resolver 
exercícios

Auto-avaliação
“Quanto sei eu?”

Início

Fim

Para cada tema / capítulo



Como organizar o material de estudo por temas / capítulos

Início

Sacar da net, ou comprar, ou requesitar na biblioteca 
todos os livros da bibliografia da cadeira, junto com os

apontamentos da aula.

Ler os sumários das aulas teóricas

Fazer uma lista enumerada contedo 
TODOS os temas ensinados

Fim

Para cada tema da lista de temas, anotar nesse item da 
lista um capítulo num livro e/ou nos apontamentos 

aonde o tema é explicado.

Obter as fichas de exercícios e/ou 
descobrir as páginas nos livros da 
bibliografia contendo os exercícios

Para cada tema da lista de temas, anotar nesse item da 
lista quais são os vários exercícios sobre esse tema que 

aparecem nas fichas e/ou nos livros 

Ler por alto os enunciados
dos vários exercícios, para saber de que 

matéria trata cada exercício

Por exemplo em Modelos de Computação
http://www.dcc.fc.up.pt/~rvr/aulas/AC1819/MC18-19/bibliografia/

● Noções básicas: alfabeto, palavra, linguagem, concatenação, prefixo, 
sufixo, infixo, reverso, tamanho, reunião, concatenação, fecho de 
Kleene
Kozen secção 2, folha 1

● Expressões regulares apontamentos secção 3 folha 2
● Definição indutiva apontamentos Definição 3.2
● Equivalência apontamentos secção 3.1
● ...

● ...



Como fazer uma auto-avaliação do nosso próprio conhecimento

É necessário primeiro saber qual é a matéria sobre a qual queremos
avaliar o nosso próprio nível de conhecimento (ver Como organizar o 
material de estudo por temas / capítulos).

Depois podemos responder às seguintes perguntas:

● Sei eu (conheço e compreendo) o significado de todos os conceitos e
definições?

● Quais são os conceitos ou definições que eu ainda não compreendi?
● Sei eu todas as afirmações, lemas, teoremas, e algoritmos ensinados?
● Quais são as afirmações etc que eu ainda não compreendi bem?
● Se me fizessem uma pergunta sobre qualquer parte da matéria, seria

eu capaz de a responder? Sobre que parte da matéria a resposta é sim,
e sobre qual é não?

● Sou eu capaz de responder a todos os exercícios das fichas e do livro?
● Quais são os exercícios que ainda não consegui compreender?
● etcetera
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