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Apresentação
Olá Querido Aluno (a), tudo bem? Eu estou muito bem, aliás deixa eu me apresentar ...
Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Wadt, sou sanitarista formada em
Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Acre (UFAC), possuo pós graduação Lato Sensu
em Metodologia do Ensino na Educação Superior pela Uninter; estou cursando pós
graduação Lato Sensu em Vigilância Sanitária no Instituto de Estudos Farmacêuticos (IFAR)
em Brasília e agora faço parte da equipe de professores do curso Direção Concursos.

Finalmente o concurso da ADASA saiu hein!! O edital veio recheado de matérias novas e nos conhecimentos
específicos para o cargo de Gestão e Regulação veio muita coisa nova. Antes de iniciarmos, vamos rever os pontos
importantes do edital.
Nossa banca é a IADES, e uma das características dela é ser uma banca difícil e suas provas, geralmente,
possuem 5 alternativas.
- Professora, a banca elabora provas difíceis? Socorro!!
Calma, mesmo que a banca elabore provas difíceis nosso estudo será eficiente. Vou dar algumas dicas.
Vamos continuar vendo pontos do edital.
Precisamos conhecer as atribuições do cargo, pois as questões podem estar diretamente ligadas as
atribuições. Vamos ao edital:
REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DAS ESPECIALIDADES
GESTÃO E REGULAÇÃO (Código 101)
Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de
formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Descrição sumária das atividades: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades
específicas de regulação, fiscalização e administração nas diversas áreas de atuação da ADASA; participar de
programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar e executar
outras atividades de interesse da área.
Como será nosso curso? Por ter muitas leis e decretos, eu vou passar os pontos principais e vou colocar todas
as legislações em anexo. O meu objetivo é mostrar o caminho e apontar as partes que você deve prestar mais
atenção, porém, nada vai adiantar se você não ler as legislações.
- Ah professora, eu vou ter que ler todas essas legislações? É muita coisa!
Sim, felizmente ou infelizmente. E sei que é chato ler as normas, decretos e legislações, mas isso é um
sacrifício que você terá que fazer se quiser conquistar a sua vaga. Os conteúdos são bem extensos, e apenas 30
questões do nosso assunto, isso significa que vamos focar bastante naqueles assuntos que estão relacionados com
as atribuições do cargo.
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Os assuntos a seguir serão ministrados por outros professores:
1 Conceito, tipos de regulação, falhas e benefícios da regulação. 1.2 O processo regulatório no Brasil. 1.3 A
criação das Agências Reguladoras. 1.4 O Estado regulador e a defesa da livre concorrência. (que é com o professor
Jetro) e -5 Noções de Regulação Econômica (que não faz parte da minha disciplina).
Pode parecer que sou chata e ruim, mas eu não faço milagre, não posso abrir a cabeça de vocês e colocar
todo o conhecimento aí dentro, mas posso ajudá-los, dando a direção e mostrando as partes importantes. Quanto
as legislações, para não ficar uma aula chata e cansativa, alguns pontos das leis, normas e decretos vou explicar
mas aquilo que for memorização e leitura vou deixar para vocês, até se eu for colocar em uma aula, eu vou acabar
só copiando o que está na própria lei.
Em algum momento da jornada do Concurseiro ele para e pensa: Qual é a melhor forma de estudar para
concurso? Qual o melhor material? Melhor por PDF ou Videoaula? Como vou decorar esse tanto de lei? Como não
“dar branco” na hora da prova?
Há quem diga que estudar para concurso é difícil, outros dirão que é só estudar. Mas como estudar de forma
eficiente? Primeiro, para você passar no concurso não precisa ser especialista, mestre, doutor em uma
determinada área (saúde, direito, engenharia, medicina...) mas você precisa ter habilidades e capacidade de
raciocínio.
Vou falar da minha matéria! O assunto sobre saneamento básico é muito extenso, pois além das legislações
você encontra livros e mais livros que tratam do assunto. É algo sem fim! Mas não se desespere, pois você não
precisa saber TUDO nem ser especialista no assunto, você precisa ter o conhecimento do mínimo! Garanto que
não é algo impossível. Sei que você não tem só a minha disciplina para estudar e aprender, mas quando mais rápido
você entender que o estudo para concurso hoje é multidisciplinar, mais rápido você “pega o jeito”. Eu estou aqui
para apontar a direção para o seu estudo, os vídeos aulas e os pdf estão disponíveis para auxiliar no seu estudo,
mas depende só de você. Por que só depende de você? Porque o ato de aprender/estudar é individual, eu não posso
abrir a sua cabeça e jogar todo o conhecimento e garantir que você vai aprender 100%. Também não posso dizer
“estuda assim, usa só pdf ou só assiste aula. Só resolva exercícios!” porque cada um tem o seu modo de estudar e
aprender. Uns gostam só de ler um material, outros gostam só de assistir vídeo aula, outros fazem resumos, outros
mapas mentais, outros esquemas com desenhos. Mas uma coisa eu posso te afirmar, independentemente do
método que você usa, você precisa fazer revisões e resolver exercícios.
Nosso cérebro é incrível (no quesito armazenar informações) mas ele precisa de estímulo para saber que
aquilo é importante. Por isso é muito importante você revisar. E a prática de exercícios? Ninguém aprende algo só
lendo ou ouvindo, essas etapas são importantes para captar informações, dados, mas só saberemos se realmente
aprendemos quando praticarmos. Imagine que você queira aprender a andar de bicicleta e comece a ler um manual
“como andar de bicicleta” e você lê por um ano inteiro (leu e releu) mas nunca pegou a bicicleta e tentou andar.
Você nunca vai aprender de verdade, você pode até ser o expert, saber tudo sobre bicicleta, mas não vai saber
pedalar.
No concurso é a mesma coisa. Se você não praticar não vai saber resolver as questões da prova. Mesmo que
para esse concurso já tenha a banca definida, resolva questões de outras bancas também. Não vai te fazer mal.
Tira duas horas do seu dia e leia, depois de dois dias leia novamente, até a hora que seu cérebro vai se familiarizar
com o que está escrito e vai ser fácil você olhar a questão e identificar se está errada ou não. Comece resolvendo
os exercícios da banca e depois faça de qualquer banca.
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Cronograma de Aulas
Data de
disponibilização

Assunto da aula

13/03/2020

Apresentação

Videoaulas
associadas

23/03/2020

Gestão e Regulação de
Recursos Hídricos – Parte I

Não

05/04/2020

Gestão e Regulação de
Recursos Hídricos – Parte II

Sim

20/04/2020

Gestão e Regulação
dos Serviços de
Saneamento Básico

Sim

25/04/2020

Teste de Direção:
Depois da aula 03

Não

05/05/2020
15/05/2020
20/05/2020

Educação Ambiental.

Legislação aplicada.
Teste de Direção:
Depois da aula 05

Prontos?
Qualquer reclamação, dúvida ou sugestão, eu fico à disposição!
Professora Patrícia Wadt

E-mail: prof.patriciawadt@gmail.com
Instagram: @profpatriciawadt

Bons Estudos!!
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