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How To Prepare Yourself For Exams
It is quite normal for anyone to feel a bit pressured
while taking an exam. However, some students get so
nervous during exams, that they oftentimes have a
hard time focusing and recalling all the things they
have studied. The result: they get failing marks. There
are many factors which contribute to this
nervousness, and one of them is inadequate
preparation for the exam.

Como preparar-se para exames
É totalmente normal para qualquer um sentir-se um
pouco pressionado durante um exame. Contudo,
alguns estudantes ficam tão nervosos durante exames,
que eles frequentemente têm dificuldade para focar e
relembrar de todas as coisas que eles estudaram. O
resultado: eles acabam assinalando errado. Há muitos
fatores os quais contribuem para esse nervosismo, e
um deles é preparação inadequada para o exame.

To prevent this from happening, a student must have
effective methods in preparing for exams. Such
methods will give you confidence that you have
covered quite well all that you need to study, thus
giving you a positive attitude when it comes to taking
care of exams. Continue reading to learn a few
helpful tips in preparing yourself for exams:

Para prevenir que isso não aconteça, um estudante
deve ter métodos efetivos na preparação para exames.
Tais métodos darão a você confiança para você ter
coberto totalmente bem tudo que você necessita para
estudar, assim dando a você uma atitude positiva
quando ela (confiança) vem para tomar conta dos
exames. Continue lendo para aprender umas poucas
dicas úteis para preparar-se para exames:

Tip #1: Preparing ahead of time
Tip #2: Joining a study group
Tip #3: Eating well and taking breaks
Tip #4: Minding how you memorize

Dica # 1: Preparando-se antes do tempo
Dica # 2: Juntando-se a um grupo de estudo
Dica # 3: Comendo bem e fazendo intervalos
Dica # 4: Observando como você memoriza

Fonte: http://secretsofstudying.com/how-to-prepare-yourself-for-exams/

Anotações
A palavra “will” é um verbo auxiliar para formar o futuro do presente.

