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1. RESUMO 

O grande problema das pessoas com relação a estudar para concursos públicos é a 

falta de tempo e o hábito de estudo. As tecnologias podem ser um forte aliado para 

auxiliar durante o tempo dedicado ao estudo. O objetivo aqui é proporcionar aos 

usuários interessados em concursos da área de TI, conteúdos de qualidade baseado 

em um sistema interativo e prático, com a finalidade de aperfeiçoar e pôr em prática 

o conhecimento do candidato, objetivando manter informações atuais e seguras, 

propiciando ferramentas de fácil usabilidade. A elaboração deste artigo tem como 

base de informações uma ampla pesquisa bibliográfica com ênfase em AVA 

(Ambientes virtuais de aprendizagem), e pesquisa quantitativa, por meio da 

aplicação de questionários aplicados em grupos de estudos para concursos em 

redes sociais. Ao término deste trabalho com o desenvolvimento do aplicativo 

ConsteTI, será possível auxiliar estudantes que almejam ingressar em cargos 

públicos com ênfase em Tecnologia da Informação por meio de um Aplicativo para 

dispositivos móveis. 

2. INTRODUÇÃO 

Um dos quesitos mais importantes de quem estuda para concursos é a prática de 

resolver questões, pois o candidato ao executar essa atividade está colocando em 

prática tudo o que estudou.  

 Existem várias vantagens para o estudante ao utilizar dispositivos móveis para a 

sua preparação. A troca de conhecimentos entre os estudantes que procuram o 

mesmo objetivo que é a aprovação dos concursos públicos, bem como várias outras 

vantagens como conseguir uma estabilidade financeira é o que mais atrai o público 

que participam de concursos na condição de estudantes. A área de (TI) é uma das 

que mais crescem e onde há uma oferta grande de vagas na maioria dos concursos. 

O aplicativo proporcionará simulado com questões sobre a área de TI, com 

questões aleatórias, de acordo com o conteúdo pedido pelo usuário. Ao final do 

simulado, o aplicativo mostrará a quantidade de acertos e as resoluções das 

questões incorretas. Estará sempre disponibilizado um ranking contendo a 

pontuação de cada usuário, sendo calculado de acordo com o acerto de questões de 

cada um.  

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 
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A criação deste aplicativo tem como objetivo proporcionar aos usuários 

interessados em concursos da área de TI, conteúdos de qualidade baseado em 

sistemas interativos e práticos, com a finalidade de aperfeiçoar e pôr em prática o 

conhecimento do candidato, objetivando manter informações atuais e seguras, 

propiciando ferramentas de fácil usabilidade. 

3.2 Específicos 

 Desenvolver um aplicativo que auxiliem usuários interessados em 

realizar concursos na condição de candidatos; 

 Tornar prático e dinâmico o estudo de TI para concursos; 

 Trazer conteúdo de qualidade de uma forma simples. 

4. METODOLOGIA 

A elaboração deste artigo tem como base de informações uma ampla 

pesquisa bibliográfica com ênfase em AVA – Ambientes virtuais de aprendizagem, e 

como mecanismos que podem auxiliar estudantes que buscam se preparar para 

concursos públicos e avaliações importantes no decorrer de sua vida acadêmica e 

profissional. Além dessas pesquisas, será utilizada a abordagem de pesquisa 

quantitativa, por meio da aplicação de questionários aplicados em grupos de estudos 

para concursos em redes sociais, formados por milhares de participantes, buscando 

informações sobre opiniões dos futuros usuários (estudantes na condição de 

candidatos de concursos). De acordo com Richardson (1999) na coleta de dados, o 

questionário prévio pode ajudar a evitar perguntas rotineiras e a identificar 

características objetivas, como, por exemplo, geopolíticas de uma comunidade que 

pode incluir no contexto da pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

           Os concursos ocorrem com frequência e a cada dia que passa a demanda de 

pessoas que buscam ingressar em cargos públicos só aumenta. Diante dessa 

realidade a preparação para concurso deve ser encarada como algo imprescindível, 

pois as metas dessas pessoas não tem tempo determinado e elas precisam estar 

em constante preparação. 

De acordo com Neiva (2010): 

O concurso público deve ser encarado como uma meta de médio ou longo 

prazo, além disso, é preciso compreender que concursos ocorrem com 

frequência, qualquer que seja o cargo, pois na medida em que a sociedade 
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avança, em termos de demandas, necessidades e mesmo arrecadação de 

tributos, a máquina pública cresce. 

 Levando em consideração a constante e difícil preparação de quem busca o 

tão sonhado cargo público, mecanismos tecnológicos podem ser de fundamental 

importância para essas pessoas, cujo objetivo destes é buscar complementar e 

auxiliar no estudo propiciando o tão esperado êxito.  

Ainda para Neiva (2010), “do ponto de vista gerencial, é indispensável contar 

com algum mecanismo que permita informar e medir o quanto temos evoluído em 

relação ao que planejamos”. 

No estudo para concursos públicos, a atividade de resolução de questões 

deve ser mantida como prioritária, pois as entidades organizadoras de concursos 

vêm dificultando a maneira como cobram determinados assuntos, destacando como 

exemplo a disciplina de Tecnologia, matéria essa que vem sendo empregada para a 

maioria dos concursos públicos em várias áreas, principalmente cargos 

administrativos e para muitos estudantes de concursos é visto como um desafio a 

ser enfrentado. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

          Ao término deste trabalho com o desenvolvimento do aplicativo ConsteTI, será 

possível auxiliar estudantes que almejam ingressar em cargos públicos com ênfase 

em TI. Com o desenvolvimento deste aplicativo, essas pessoas que têm os mesmos 

objetivos (aprovação em concursos), contarão com uma ferramenta capaz de 

promover um significativo avanço nos seus estudos, trabalhando com atividades 

essenciais para quem estuda para concursos, a resolução de questões e a troca de 

conhecimentos entre si. Fazendo com que o estudo em busca desse conhecimento 

seja realizado de maneira didaticamente interativa e pratica.  
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