
Guia de Navegação

O site Concursos Públicos Online agora se chama  OK Concursos. Além da alteração do layout, estamos 
atuando em uma nova plataforma que disponibiliza o acesso por meio de tablets e celulares. Todas essas  
alterações foram realizadas para facilitar a sua navegação aos diversos conteúdos. Veja a seguir as principais  
mudanças.

1.  O que encontramos em cada menu do OK Concursos?

Você tem duas opções para acessar as informações do site. Uma é pelo menu superior  através dos botões 
HOME,  CONCURSOS,  APOSTILAS,  PROVAS,  COMO  PASSAR  e CONCURSEIROS. Veja 
abaixo o que encontrar em cada opção:

Visualize pelo botão Home:  

Home:  veja na página principal do site notícias, dicas, enquete do mês, QR 
CODE da página e muito mais.
Notícias  de  Concursos:  encontre as  principais  notícias  de  concursos 
públicos do país.
Enquetes Anteriores: veja as enquetes já realizadas pelo site.
Fale Conosco: se você tem dúvidas ou sugestões mande um e-mail!  

Vizualize pelo botão Concursos:

Banca  Examinadora:  através  desse  link  confira  as  bancas  nacionais  e 
separadas por região.
Vagas de Concursos:  principais autorizações e nomeações instituídas pelo 
Ministério do Planejamento através das Portarias de Autorização.
Pesquisa  de  Concursos:  banco  de  dados  com  informações  sobre 
Concursos Abertos, em Andamento e Encerrados.
Concursos  Estaduais:  banco  de  dados  com  informações  sobre  os 
concursos de cada região.

 
 Em breve:  informações sobre as principais bancas examinadoras do país.
                      pesquisa de concursos por área profissional!
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Vizualize pelo botão Aposti las:

Aposti la  Grátis:  acesse  as  melhores  apostilas  e  resumos  online  para 
concursos.
Normas  Regulamentadoras:  confira informações sobre a  Constituição 
de cada estado e as Emendas Constitucionais.

 
 Em breve:  novos conteúdos e apostilas mais completas!
                      leis e decretos relacionados aos Órgãos Públicos!

               

Vizualize pelo botão Provas:

Provas  de  Concurso:  acesse informações sobre as provas anteriores dos 
concursos públicos.
Questões de Concurso: acesse os simulados e provas.
Edital  de  Concurso:  acesse  informações  sobre  concursos  municipais, 
estaduais e federais.

 Em breve:  simulados on-line para você testar os seus conhecimentos!
                      banco de editais completos que permitirá a busca por todos os editais atuais e anteriores!

Vizualize pelo botão Como passar :

Dicas  para  Concurso:  acesse as dicas de estudo e motivação que irão 
ajudar na preparação para a carreira pública.
Matérias  de  Concurso:  veja  as  principais  matérias  cobradas  nos 
concursos públicos.
Melhores  Concursos:  fique por dentro de informações sobre Concursos 
por nível superior, estaduais e os concursos mais cobiçados do país.
Curso  Preparatório:  confira os principais cursos preparatórios de todos 

os estados brasileiros.

Vizualize pelo botão Concurseiros :

Depoimentos de Concurseiros:  veja histórias reais de concurseiros que 
decidiram se tornar funcionários públicos.
Desabafos  de  Concurseiros:  espaço  livre  para  você  deixar  a  sua 
reclamação sobre Concursos Públicos. Compartilhe a sua experiência!
Perguntas  de  Concurseiros:  veja  as  dúvidas  mais  frequentes  que os 
candidatos têm sobre Concursos Públicos.
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Ou também através do menu lateral :

Apostilas  Grátis:  Espaço dedicado às  melhores  apostilas  e  resumos 
online para concursos.

Dicas  para  Concursos:  Espaço  destinado  à  dicas  de  estudo  e 
motivação que irão ajudar na preparação para a carreira pública.

Concursos  Públicos  dos  Sonhos:  Espaço destinado à informações 
sobre concursos por nível superior, concursos estaduais e os melhores e 
mais cobiçados concursos federais.

Provas  de  Concurso:  Espaço com as provas de concursos anteriores, 
dos diversos modelos, anos, bancas e gabaritos gratuitamente.

Simulados:  Espaço que disponibiliza exercícios e provas de concursos 
dos mais variados.

Legislação:  Espaço destinado às normas regulamentadoras pertinentes 
aos  principais  órgãos  públicos  do  país  e  também informações  diversas 
sobre a Constituição de cada estado e Emendas Constitucionais.

Dúvidas  Frequentes:  Espaço com a seleção das maiores dúvidas que 
os candidatos têm sobre concursos públicos. 

Espaço  do  Concurseiro:  Área  destinada  ao  compartilhamento  das 
experiências  dos  concurseiros  através  de  depoimentos,  desabafos  e 
perguntas de concurso.

Concursos  Abertos:  Acesso  ao  banco  de  dados  em  que  você  pode 
acessar os concursos abertos em todo o Brasil. Pode-se filtrar os concursos 
escolhendo a situação, região e escolaridade.

Concursos  em  Andamento:  Acesso  ao  banco  de  dados  com 
informação sobre os concursos em andamento em todo o Brasil.

Concursos por Escolaridade:  Confira informações sobre concursos escolhendo a sua escolaridade.

Concursos  por  Curso  Superior:  Confira  informações  sobre  os  cursos  de  nível  superior  e  veja  os 
concursos abertos para sua área.

Concursos Estaduais:  Veja as informações sobre os estados brasileiros e os concursos para sua região.

Banca Examinadora:  Área destinada as bancas examinadoras de todas as regiões brasileiras. Além disso, 
veja também quais são as bancas mais importantes do país.

Enquetes Anteriores:  Veja quais foram as enquetes que já fizemos em nosso site.

Portaria de Autorização de Vagas:  Acesso as portarias instituídas pelo Ministério do Planejamento que 
autoriza concursos e nomeações.

Edital de Concurso: Download de editais publicados por diversos órgãos municipais, estaduais e federais.

Matérias  que  Caem nos  Concursos:  Confira quais são as principais matérias cobradas nos concursos 
públicos.
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2. Como encontrar informações no site?

Buscas

O nosso site conta com um buscador que permite o acesso as páginas do Ok Concursos. Digite a palavra-
chave da página que deseja e habilite a busca para qualquer palavra, todas as palavras ou a frase exata. Além  
disso, você poderá ordenar sua busca por categorias, artigos mais populares, recentes, antigos ou por ordem 
alfabética.

3. Dúvidas ou sugestões?

O site Ok Concursos foi feito para atender a demanda de todos os usuários. Qualquer dúvida ou sugestão será 
bem vinda! Mande um e-mail, pois nossa equipe de atendimento terá a maior satisfação em atendê-lo:

atendimento@OkConcursos.com.br 
duvidas@OkConcursos.com.br 
sugestoes@OkConcursos.com.br
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