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Olá, 

Esta é a nossa primeira aula, a qual inaugura o HIPERTEMAS 

discursivas para o Ministério Público de Contas do Pará (MPC/PA). 

Trata-se de um treinamento COMPLETO abrangendo todo o conteúdo 

necessário para habilitá-lo à resolução das questões discursivas, tanto com 

relação aos aspectos textuais (apresentação, estrutura textual e conteúdo), 

quanto aos aspectos de conteúdo. O treinamento atenderá aos seguintes 

cargos: 

Cargo 1: Analista Ministerial – Especialidade: Administração 

Cargo 2: Analista Ministerial – Especialidade: Ciências Contábeis 

Cargo 4: Analista Ministerial – Especialidade: Controle Externo 

Cargo 5: Analista Ministerial – Especialidade: Direito 

Cargo 8: Assistente Ministerial de Controle Externo 

Aproveito aqui para, fazendo uso do adágio popular, “puxar a brasa para 

a minha sardinha”. É notório e natural que, ao analisar o edital do concurso, o 

candidato concentre maior atenção às matérias que dizem respeito aos 

conhecimentos específicos, até porque são elas que visam a medir os 

conhecimentos do candidato diretamente relacionados com as atribuições do 

cargo que pretende ocupar. E é evidente que toda matéria que avalia os 

conhecimentos específicos deve ser levada muito a sério na sua rotina de 

estudos.  

Todavia, não se esqueça da prova discursiva! Digo-lhe isso, porque, ao 

longo de nossa experiência no mundo dos concursos públicos, tenho notado que 

é senso comum relegar a prática de redação a um segundo plano, ou seja, a 

ideia é estudar todas as matérias relativas a conhecimentos específicos e, se 

sobrar tempo, fazer uma ou outra redação.  

APRESENTAÇÃO 
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Esse HIPERTEMAS é justamente para quem não teve muito tempo para 

se preparar, mas quer ter uma noção de como elaborar uma peça de natureza 

técnica para o concurso do MPC/PA. 

Dito isso, gostaria de me apresentar para que você conheça um pouco 

mais sobre a minha trajetória “concurseira”: 

Atualmente, sou Analista de Administração Pública do Tribunal de Contas 

do Distrito Federal (TCDF), aprovado em 3º lugar para o cargo de especialista 

em orçamento, contabilidade e controle. Durante minha trajetória de concursos, 

trabalhei na Caesb, no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM/GO) e 

no Tribunal de Contas da União (TCU). Além disso, passei em mais de 10 

concursos públicos, conquistando aprovações de sucesso, como o 2º lugar para 

o concurso de Analista Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o 3º 

lugar no TCM/GO. 

Possuo formação de nível superior em Ciências Contábeis pela 

Universidade de Brasília e tenho pós-graduação em Direito Administrativo, 

Gestão da Administração Pública e Revisão de Texto. Além disso, como 

diferencial na área de discursivas, tive acesso a mais de 700 provas discursivas 

de diversos concursos entre 2013 e 2019, prestando o serviço de recursos. 

Graças a esse trabalho, consegui mapear, pela ótica do examinador, os pontos 

mais importantes de uma redação e desenvolvi uma metodologia diferenciada e 

simples para gabaritar provas discursivas. 

Não vou ficar tomando seu tempo só falando de mim. Se quiser saber 

mais sobre a minha trajetória no mundo dos concursos, basta acessar:  

BRUNO MARQUES-MINHA HISTÓRIA 

Qualquer dúvida, estou à disposição! 

Bons estudos! 
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Não deixe de ler toda essa aula! Tenho uma surpresa para você 

no final! 

Feita a devida apresentação, vejamos, então, o cronograma deste curso:  

CRONOGRAMA DO CURSO 
Data Prevista Conteúdo 

Aula Demonstrativa 

Disponível 

Apresentação do HIPERTEMAS.  

Análise do Concurso do MPC/PA. 

Análise da Banca Cebraspe. 

Módulo 1 (BÔNUS) 

Disponível 

Técnicas para elaborar peças de natureza técnica. (PDF 

e vídeo aulas) 

Temas para praticar 

Disponível 

15 Temas para treinar a discursiva. 

Resolução em vídeo 

Disponível 

Resolução em vídeo aula para todos os temas. 

 

Para contato: brunomarques@voceconcursado.com 
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Vamos partir do início! Veremos nesta aula os seguintes tópicos: 

1) Apresentação do Hipertermas; 

2) Sobre o MPC/PA; 

3) Análise da Banca CEBRASPE. 

 

Ao final desta aula, é fundamental que você alcance os seguintes 

objetivos: 

 Entenda como funciona o nosso HIPERTEMAS de discursiva; 

 Entenda a importância da discursiva no concurso do MPC/PA; e 

 Aprenda a metodologia de correção de provas discursivas da Banca 

CEBRASPE. 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O HIPERTEMAS 

Por não conter correções individualizadas, o HIPERTEMAS é uma 

excelente ferramenta de preparação para a reta final, especialmente se você 

estiver com pouco tempo para estudar redação. Trata-se de um compilado com 

as melhores dicas discursivas e com os temas mais importantes para a prova!  

Ao analisar o Edital do seu concurso, verificamos que a prova discursiva 

conterá uma peça de natureza técnica a ser respondida em um máximo de 30 

linhas. Tomando como base essa diretriz, montei esse HIPERTEMAS com 15 

(quinze) temas abarcando as diversas matérias do seu Edital: 

1- Direito Administrativo 

2- Direito Constitucional 

3- Administração Pública 

4- Direito Financeiro 

5- Administração Financeira e Orçamentária/Orçamento Público 

6- Contabilidade Pública 

7- Controle Externo 

AULA DEMONSTRATIVA 
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8- Direito Previdenciário 

9- Direito Processual de Contas. 

Para que possa aproveitar ao máximo o nosso HIPERTEMAS, você deve 

treinar a redação antes de olhar o Padrão de Resposta. Assim, forçará o seu 

cérebro a estruturar uma resposta e isso fará com que desenvolva a sua 

memorização. Assim, terá a base conceitual para qualquer tema que vier a ser 

cobrado no dia da prova. Ademais, deve seguir as orientações para elaboração 

da discursiva à risca, conforme virá exposto na aula de temas para praticar. 

O HIPERTEMAS é composto por: 1) Temas inéditos e de provas 

anteriores, nos moldes do seu concurso; e 2) Resolução em vídeo dos temas. 

1- Temas inéditos: Você terá acesso a temas de provas anteriores e a 

propostas de temas inéditos, selecionadas especialmente para a 

prática da técnica de discursiva do seu concurso. Os temas abordarão 

os seguintes assuntos: 

 Direito Administrativo 

 Direito Constitucional 

 Administração Pública 

 Direito Financeiro 

 Administração Financeira e Orçamentária/ Orçamento Público 

 Contabilidade Pública 

 Controle Externo 

 Direito Previdenciário 

 Direito Processual de Contas 

2- Resolução de redações em vídeo: As resoluções em vídeo têm a 

função de demonstrar como aplicar a técnica e a teoria textual na 

prática, além de garantir uma visão geral sobre o tema proposto no 

enunciado, que estará relacionado à área de controle. 

 Ao longo das Resolução em vídeo, utilizo a metodologia: Visão do 

Examinador. Trata-se de uma metodologia nova de ensino. Como verá, é uma 

técnica que te coloca do outro lado do jogo. Apresento para você provas reais e 

analisamos juntos os erros e acertos, bem como o que era esperado pela banca. 

É um treinamento de empatia! Você vai se colocar no lugar do outro. Saberá 

qual a sensação de receber uma redação para corrigir. Então, desenvolverá uma 

visão mais ampla da prova discursiva e terá mais zelo na produção dos seus 

textos. 
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Por fim, você ainda terá um bônus: Técnicas para elaboração de peças 

de natureza técnica. Trata-se de uma teoria sucinta, apenas com aquilo que é 

necessário para elaborar uma peça técnica para o seu concurso. Essa teoria é 

disponibilizada em Vídeo aulas e PDF, afinal, entendo que cada pessoa tem 

um modelo de estudo mais eficaz. Uns preferem estudar por aulas em vídeo, 

outros por aulas em PDF e, ainda, tem aqueles que estudam pelos dois (vídeo 

aulas e aulas em PDF). Sabendo disso, estruturei este Hipertemas para atender 

a todos os modelos de estudo. 

2. SOBRE O MPC/PA 

Como você já sabe, eu sempre fui apaixonado pela área de controle, 

afinal, já trabalhei no TCM/GO, TCU e TCDF.  

O MPC/PA, por sua vez, também é um órgão da área de controle. 

Originalmente é denominado Ministério Público JUNTO ao Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Porém, apesar de atuar vinculado ao TCE/PA, é um órgão da 

administração direta do Estado que possui autonomia administrativa e 

financeira. Por isso, está realizando o seu próprio concurso público. 

O concurso destina vagas para os seguintes cargos: Procurador de 

Contas, Analista Ministerial e Assistente Ministerial.  

Esse HIPERTEMAS tem como foco os 

cargos de Analista Ministerial e Assistente Ministerial. 

Já começo alertando para um fato imprescindível. A discursiva é a prova 

com MAIOR PESO na nota final. Analisando o Edital, temos o seguinte: 
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Só por esses valores, já valeria muito a pena dar muita atenção para a 

prova discursiva, certo?  

Mas vamos entender como é a fórmula para o cálculo da nota Final.  

RF = [(NFPO × 1) + (NFPD × 2) + (NFAT × 1)] 

RF: Resultado Final 

NFPO: Nota Final Prova Objetiva 

NFPD: Nota Final Prova Discursiva 

NFAT: Nota Final Avaliação de Títulos. 

A NFPO é calculada dividindo a pontuação do candidato por 6. Logo, a 

nota máxima em NFPO é de 10 pontos (60/6). 

A NFPD é calculada dividindo a pontuação do candidato por 10, logo a 

nota máxima em NFPD é de 10 pontos (100/10). 

A NFAT não possui nenhuma fórmula de cálculo. Logo, a nota máxima é 

de 5 pontos. 

Considerando as fórmulas, temos a seguinte composição da nota final do 

concursos: 

 

Veja a nota da prova discursiva ainda possui um grande impacto na nota 

final, isto porque, na fórmula de cálculo, ela possui peso 2!  

Logo, ela vale 20 pontos, em um total máximo de 35 pontos. Isto é, a 

prova discursiva vale 57 % da nota final!  
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NÃO dá para ser aprovado sem um bom 

desempenho da prova discursiva. 

As provas objetiva e DISCURSIVA serão aplicadas no dia 30 de junho de 

2019. Do edital até o dia da prova, você terá 4 meses para se preparar! 

Para os cargos de nível médio, a prova discursiva consistirá em uma 

redação de texto dissertativo de até 30 linhas sobre alguma matéria de 

conhecimento específico. 

Já para os cargos de nível superior, será cobrada a elaboração de uma 

PEÇA DE NATUREZA TÉCNICA, de até 30 linhas, envolvendo uma situação-

problema relacionada aos conhecimentos específicos de cada cargo. 

O concurso, a priori, destinará vagas mais Cadastro de Reserva (CR) para 

7 cargos de Analista Ministerial (nível superior) e 2 de Assistente Ministerial 

(nível médio): 

 

Todavia, veremos que a quantidade de vagas é bem maior que essas 

descritas no Edital. Ao todo serão 580 redações corrigidas, divididas por cargo 

da seguinte forma: 
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Porém, só serão convocados para a etapa de Avaliação de Título, os 

candidatos aprovados até as seguintes classificações: 

 

 

Veja que não basta ter a redação corrigida. É preciso que a sua nota na 

prova discursiva seja alta para que fique nas primeiras colocações. 

O HIPERTEMAS foi estruturado para que consiga se preparar bem para a 

discursiva, direcionando apenas algumas horas antes da prova, para que tenha 

uma bagagem mínima para não ser eliminado. 

Pois bem, foi justamente essa sacada que eu tive enquanto estava 

estudando: a prova discursiva é o que vai me garantir, com menos esforço, mais 

pontos na nota final! Como minha meta era garantir a maior nota final, decidi 

dar a atenção necessária ao estudo da prova discursiva. 

 

“Em concurso público, não passa quem sabe mais, mas sim quem tira 

a maior nota!”  

Agora que você entendeu a importância de se preparar bem para a prova 

discursiva, que tal já começar a estudar? 
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Começaremos quebrando um paradigma (serão vários ao longo do nosso 

treinamento). O primeiro é que a redação que você aprendeu na escola é 

diferente de uma redação para concurso público! 

Em concurso público, além das regras gerais de texto (correção 

gramatical, coesão, coerência e etc.), também temos que nos preocupar com as 

regras de correção da Banca Examinadora.  

Considerando que o concurso do MPC/PA será realizado pelo 

CESPE/Cebraspe, vamos estudar as características dessa banca examinadora? 

Entendendo como funciona a banca CESPE/Cebraspe, você já conquistará 

uma vantagem expressiva sobre os demais candidatos.  

3. ANÁLISE DA BANCA CESPE/CEBRASPE 

 

A Banca CESPE ou CEBRASPE é uma das mais tradicionais em concursos 

públicos. Já aplicou várias provas discursivas, então, teremos um rol de temas bem 

grande para treinar. Além disso, a própria banca divulgou diversos Padrões de 

Respostas! Essa divulgação facilita muito a vida do candidato, além de ser um 

material precioso. 

No entanto, essas facilidades também geram mais responsabilidade aos 

candidatos. A nota dos últimos concursos tem sido bem altas, então, quem não 

souber escrever uma redação, poderá ficará fora da zona de convocação, mesmo 

que não seja reprovado. 

Para que você entenda a prova discursiva da Banca CEBRASPE, é preciso 

conhecer 3 pontos fundamentais: 

a) Estrutura do enunciado; 

b) Estrutura do espelho de correção; 

c) Lógica de correção do CEBRASPE. 
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Vamos analisar cada um desses pontos! 

a)  Estrutura do enunciado 

Ao analisar diversas provas da Banca CEBRASPE, pude perceber um 

padrão de estrutura do enunciado. Em regra, o enunciado é composto por 3 partes: 

Texto motivador: Traz a opinião de algum autor sobre o assunto que será 

tratado na questão. Logo, serve como uma bússola para que o candidato se 

posicione sobre o assunto. Além disso, o texto motivador também pode contar com 

a descrição de uma situação hipotética, o que é muito comum em enunciados de 

peças técnicas e estudos de caso. 

Comando da questão: É onde a banca dá as instruções sobre o tipo de 

redação que o candidato deve fazer e apresenta o tema norteador. Em regra, as 

bancas exigem que seja realizado um texto dissertativo-argumentativo. 

Tópicos: É a parte mais importante do enunciado. Dentro do tema 

indicado no comando da questão, a Banca define o que o candidato deve responder. 

Cada tópico possui uma pontuação. Durante o curso, você aprenderá como 

direcionar sua resposta aos tópicos, visando sempre a maior nota. 

Para que você entenda a estrutura do enunciado, vamos analisar uma 

prova discursiva real? 

 

Prova aplicada para o concurso de professor da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEE/DF) em 2017: 

Texto motivador 

O cubano Fidel Castro, que, por cinco décadas, desafiou o poder norte-americano com 

a criação de um Estado comunista às portas dos Estados Unidos da América, morreu aos noventa 

anos de idade, em Havana. O anúncio provocou festa entre exilados cubanos em Miami e 

manifestações de pesar de grande parte da comunidade internacional. Em Cuba, enquanto alguns 

comemoravam pelas ruas, muitos lamentavam a morte de Fidel, visto como herói por parte da 

população. A saída dele do poder, em 2006, não significou o fim do regime, que, com cinquenta e 

sete anos, é a ditadura de mais longa duração da história latino-americana e a única que perdura 

na região. Com exceção da rainha Elizabeth II, ele era o líder vivo há mais tempo no poder.  

Folha de S.Paulo, especial, 27/11/2016, capa 

(com adaptações).  

Comando da questão 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto 

dissertativo acerca do seguinte tema.  
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CUBA SE DESPEDE DE FIDEL CASTRO 

Tópicos 

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes tópicos.  

 Contexto de ascensão do líder cubano ao poder e seu impacto no continente 

americano. [valor: 13,00 pontos]  

 Cuba na atualidade: conquistas sociais e repressão política. [valor: 12,50 

pontos]  

 Visões contraditórias acerca de Fidel, evidenciadas após seu falecimento. [valor: 

12,50 pontos] 

 

Veja que nessa questão o CEBRASPE apresentou apenas 1 texto 

motivador. Em algumas provas, o enunciado pode trazer 2 ou até 3 textos.  

No comando da questão, a Banca exige que o candidato elabore um texto 

dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo. Ademais, apresenta o 

Tema: “Cuba se despede de Fidel Castro”. Logo, todos os tópicos devem se 

relacionar a esse tema. 

Por fim, o enunciado ainda traz 3 tópicos e exige que eles sejam 

abordados no seu texto. Aí está a principal característica da Banca CEBRASPE. O 

candidato não tem liberdade para criar os argumentos relacionados ao tema. Ele 

deve apenas responder àqueles tópicos.  

Esse é o tipo enunciado mais cobrado pela Banca CEBRASPE.  Todavia, 

cabe ressaltar que o enunciado das provas discursivas varia de acordo com o 

concurso e com o cargo.  

No concurso do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplicado em 2018, por 

exemplo, a banca não trouxe os tópicos descritos de forma clara, mas tão somente 

o texto motivador e o comando da questão. 
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  Essa prova deixou muito candidato bom perdido. Contudo, se observar 

bem, verá que os tópicos estão descritos no comando da questão. Veja:  

“Ao construir seu texto, (Tópico 1) apresente um exemplo de situação em que 

emissão de opinião no meio digital pode significar abuso de direito e (Tópico 2) 

discuta maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento. ” 
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Sendo assim, nesse concurso do STJ/2018, a Banca manteve o mesmo 

padrão de enunciado que adota em todas as provas.  

Por fim, outra variação de enunciado que também acontece é a retirada 

do texto motivador. Apresento abaixo um exemplo retirado da prova discursiva 

aplicada para o cargo Juiz, aplicado em 2015 e para o cargo de Técnico Federal de 

Controle Externo do TCU (2014): 

CESPE- JUIZ – TJDFT/2015 

Redija um texto dissertativo acerca do clean code. Seu texto deverá 

abordar, necessariamente, 

 a escolha de nomenclatura de variáveis, métodos e classes; [valor: 

14,00 pontos] 

 a abrangência e parametrização de funções; [valor: 12,00 pontos] 

 a necessidade e tipos de comentários. [valor: 12,00 pontos] 

 

CESPE- TECF – TCU/2014 

Tendo em vista que a inexecução sem culpa dos contratos administrativos 

pressupõe a existência de uma causa justificadora de seu inadimplemento, e que, 

nesse caso, a não responsabilização do inadimplente se fundamenta na teoria da 

imprevisão, discorra sobre essa teoria, respondendo, em seu texto, 

necessariamente, às seguintes perguntas. 

 Qual o conceito da teoria da imprevisão? [valor: 3,00 pontos] 

 Quais são as hipóteses em que a teoria da imprevisão se aplica? [valor: 

3,00 pontos] 

 Quais são as consequências da aplicação da teoria da imprevisão no 

contrato administrativo? [valor: 3,00 pontos] 

 

Veja que em ambas as provas o examinador excluiu o texto motivador e 

foi direto para o comando da questão. Nesses casos, o objetivo do examinador é 

verificar se o candidato tem ou não conhecimento sobre determinado assunto. É 

um estilo de cobrança bem muito comum em provas para cargos mais técnicos, 

como juiz, defensor, procurador, auditor, engenheiro, médico, contador, entre 

outros. 

Depois de conhecer os tipos de enunciado, vamos agora para o Espelho 

de Correção da Banca. 

http://www.voceconcursado.com.br/


 

HIPERTEMAS COMPLETO- MPC/PA 

Prof. Bruno Marques 
 

Professor BRUNO MARQUES                                    www.voceconcursado.com.br17 

 

b) Estrutura do Espelho de Correção 

 

O Espelho de Correção do CEBRASPE é dividido em Aspectos 

Macroestruturais e Microestruturais.  

Os aspectos macroestruturais são divididos em Apresentação, Estrutura 

textual e Desenvolvimento do tema.  

Já os Microestruturais são os erros de gramática, divididos em Ortografia, 

Morfossintaxe e Propriedade Vocabular. 

Veja o exemplo de um espelho de prova real, referente a questão 

discursiva da SEE/DF aplicada em 2017. 

 

 

A prova da SEE/DF valia 40 pontos. Porém, o CEBRASPE divide 38 pontos 

para conteúdo e 2 pontos para apresentação, que engloba os aspectos macro e 

microestruturais. Veja: 
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Deu para perceber que o que realmente vai definir se você irá bem ou 

mal na redação é a nota atribuída ao “Desenvolvimento do tema”, que nada mais é 

do que a resposta aos tópicos. Para que possa entender como a banca concede 

pontos, deve entender a lógica de correção do CEBRASPE. Então, vamos lá! 

c) Lógica de correção do CEBRASPE 

Como você viu, cada tópico do enunciado vira um quesito no espelho de 

correção: 2.1, 2.2, 2.3, etc. Se o candidato responder corretamente ao quesito, 

ganha nota máxima. Se não, os pontos são descontados de acordo com o nível da 

sua resposta, de forma proporcional. 

 

Professor, mas como o examinador vai saber se eu respondi corretamente? 

 

Para cada tópico do enunciado, a Banca possui uma resposta ideal, a qual 

será disponibilizada como o “Padrão de Resposta”. Para que você entenda como é 

feita a correção da sua prova, a função do examinador será simples: 

  

Funciona como um check-list. O 

examinador faz um comparativo entre 

o que você escreveu e o Padrão de 

Resposta. Quanto mais itens do Padrão 

de Resposta você escrever, maior será 

a sua nota.  
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Para acertar o enunciado, cada quesito deve ser respondido corretamente 

e desenvolvido, isto é, fundamentado com informações que justificam aquele ponto 

de vista. 

Para entender melhor, vamos analisar a prova aplicada para os cargos 

de Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) em 2018: 

CESPE – Auditor – TCE/MG - 2018 

Texto Motivador 

No contexto da administração pública, controle consiste em mecanismos 

jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e 

de revisão da atividade administrativa em todas as esferas de poder. Os órgãos de 

controle são de grande importância nas relações entre Estado e sociedade, pois 

garantem que as atividades estatais sejam conduzidas de forma a atender aos 

direitos dos cidadãos, uma vez que o patrimônio público (material e imaterial) 

pertence aos cidadãos, e não à administração, que é mera gestora da coisa pública. 

Comando da questão 

Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, 

redija um texto acerca do controle externo exercido pelos tribunais de contas. Em 

seu texto, 

Tópicos 

1 descreva as competências constitucionais privativas do Tribunal de Contas da 

União; [valor: 10,00 pontos] 

2 discorra sobre as finalidades e os objetivos da fiscalização financeira e 

orçamentária da União e das entidades da administração direta e indireta. [valor: 

9,00 pontos] 

Como bem disse, o examinador recebe um padrão de resposta para que 

possa corrigir a sua prova. O Padrão de resposta trará os critérios para a resposta 

a cada um dos tópicos do enunciado. Vejamos qual era a resposta esperada para 

esta questão para o tópico 1: 

1 Competências constitucionais privativas do Tribunal de Contas da União 

(TCU) 

As competências constitucionais privativas do TCU constam dos arts. 71 a 

74 e 161 da Constituição Federal de 1988 (CF), conforme descrito adiante: 1. apreciar 

as contas anuais do presidente da República; 2. julgar as contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; 3. apreciar a legalidade dos 

atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões 

civis e militares; 4. realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por 

solicitação do Congresso Nacional; 5. fiscalizar as contas nacionais das empresas 

supranacionais; 6. fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao 

Distrito Federal e a municípios; 7. prestar informações ao Congresso Nacional sobre 
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fiscalizações realizadas; 8. aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e 

irregularidades em atos e contratos; 9. sustar, se não atendido, a execução de ato 

impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 10. 

emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de 

Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização; 11. apurar 

denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 

sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais; 12. fixar os 

coeficientes dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios; e 13. fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às 

prefeituras municipais. 

 

Cada tópico do enunciado possui uma resposta ideal. Além disso, cada 

resposta ideal possui mais de um argumento. Isso demonstra que não basta apenas 

responder ao tópico, é preciso desenvolvê-lo para conseguir a nota máxima no 

quesito.  

Nesse treinamento, você aprenderá a 

desenvolver um parágrafo dissertativo com qualidade, adotando uma 

estratégia que apresenta os argumentos do jeito que o examinador gosta! 

 

Bruno, você falou do check-list! Onde ele está? 

Há alguns anos, a Banca começou a divulgar o check-list da correção no 

próprio Padrão de Resposta. Ele é estruturado da seguinte forma: 

Quesito 2.1: As competências constitucionais privativas do TCU 

0 – Não indicou competências. 

1 –Indicou de 4 a 7 competências. 

2 – Indicou de 8 a 10 competências. 

3 – Indicou e descreveu corretamente de 11 a 13 competências constitucionais 

privativas do TCU. 

Quesito 2.2: Finalidades e objetivos da fiscalização financeira e orçamentária 

da União e das entidades da administração direta e indireta 

0 – Não discorreu sobre o assunto. 
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1 – Discorreu sobre a fiscalização financeira e orçamentária, sem apresentar as 

finalidades e os objetivos. 

2 – Discorreu sobre a fiscalização financeira e orçamentária, apresentando suas 

finalidades, mas não seus objetivos. 

3 – Discorreu sobre a fiscalização financeira e orçamentária, apresentando suas 

finalidades e seus objetivos. 

Veja que a correção da banca Cebraspe procura ser bem objetiva. Para 

que entenda a lógica dessa correção, vamos analisar o tópico 1: 

- O enunciado disse que o quesito valia 10 pontos.  

- O check-list do Padrão de Resposta possui 3 conceitos avaliativos.  

 

Logo, a nota foi distribuída da seguinte maneira: 

Conceito 0: Nota zero. 

Conceito 1: Nota 3,33 (1/3 da nota) 

Conceito 2: Nota 6,67 (2/3 da nota) 

Conceito 3: Nota 10(3/3 da nota) 

Ainda é possível que o candidato receba notas intermediárias, como 5 

pontos. Neste caso, o examinador considera que o candidato atendeu o conceito 2, 

mas de forma incompleta, por exemplo, citou 8 competências, mas uma delas 

estava parcialmente correta. 

Ainda a respeito da correção, é bom que entenda o processo de avaliação 

da sua prova. Ela passará pela análise de, no mínimo, 3 professores: 2 deles farão 

a correção do conteúdo e 1, de gramática. Na parte de conteúdo, se houver uma 

divergência superior a 25% entre as notas atribuídas pelos examinadores, a sua 

redação passará pela análise de um terceiro examinador. Deixa eu explicar melhor: 

Exemplo 1 – Divergência MENOR que 25%: 

Examinador 1: Nota 25 pontos 

Examinador 2: Nota 21 pontos 

A nota será a média das duas maiores. Logo, a nota dos aspectos 

Macroestruturais será de 23 pontos. 

 

Exemplo 2 – Divergência MAIOR que 25%: 

Examinador 1: Nota 25 pontos 

Examinador 2: Nota 14 pontos 
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Examinador 3: Nota 23 pontos 

A nota será a média das duas 2 maiores. Logo, a nota dos aspectos 

Macroestruturais será de 24 pontos [(25 +23)/2]. 

Depois de definida a nota atribuída aos aspectos macroestruturais, serão 

descontados os erros de gramática (microestruturais). Para calcular o erro, basta 

dividir a quantidade de erros pela quantidade de linhas efetivamente 

escritas e multiplicar por 2.  

Vamos supor que o candidato cometeu 12 erros de gramática e escreveu 

30 linhas. Logo, sua penalidade foi de 0,8 pontos (12/30 x 2). 

Se você analisar bem, chegará a conclusão de que os erros de português 

têm um impacto bem pequeno na nota da discursiva do CEBRASPE. Nessa prova, 

por exemplo, cada erro equivale a 0,066 pontos. O candidato cometeu 12 erros e 

perdeu, apenas, 0,8 pontos no total da prova discursiva.  

 

Uma dica importante: se quiser diminuir o valor de cada erro na 

nota final, escreva o máximo de linhas.  

Se no exemplo acima o candidato tivesse escrito 20 linhas ao 

invés de 30 linhas, teria um desconto de 1,2 pontos. Perderia 0,4 pontos só 

porque não escreveu mais linhas (considerando que ele cometa a mesma 

quantidade de erros, é claro). 

 

Nesta aula, você já aprendeu: 

Funcionamento do HIPERTEMAS: já sabe que esse treinamento engloba 

teoria sucinta sobre peça de natureza técnica (vídeo aulas e PDF), temas para 

praticar e resolução dos temas em vídeo. 

Importância da discursiva no concurso do MPC/PA:. A prova discursiva 

surge como uma grande aliada na aprovação, uma vez que representa 75% da nota 

final. 
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Estrutura do enunciado do CEBRASPE: viu que o enunciado é dividido em 

texto motivador, comando da questão e tópicos. 

Estrutura do Espelho de Correção: viu que o espelho de correção é 

dividido em aspectos macroestruturais e microestruturais, sendo que este último 

aspecto possui pouca relevância na nota final e pode ser ainda menor se escrever 

as 30 linhas. 

Lógica de correção da Banca: entendeu que o Padrão de Resposta 

divulgado pela Banca funciona como um check-list. Tal documento é utilizado como 

base para correção dos tópicos. 

 

Ir bem na prova discursiva não é uma escolha, é uma obrigação! Ela 

vai fazer a diferença na sua classificação final! 

 

Para que chegue bem preparado, pode contar com a minha ajuda. Para 

isso, separei um brinde para premiar você, que chegou até aqui! 
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