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Olá, 

O Edital para o concurso do Tribunal de Contas do Estados de Rondônia 
(TCE/RO) já está na praça. Como é uma oportunidade incrível, tanto pela 
quantidade do cadastro de reserva quanto pelo salário, preparei   este 
HIPERTREINO DE DISCURSIVAS, focado nos cargos: 

Cargo 2: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Administração 

Cargo 3: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Ciências 
Contábeis 

Cargo 4: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Direito 

Importante frisar que o treinamento também é útil para os cargos de 
Cargo 5: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Economia e Cargo 6: 
Auditor de Controle Externo – Especialidade: Engenharia Civil, pois abordará 
temas de matérias de conhecimento específico que podem ser cobradas na 
discursiva: 

• Administração 

• Administração Financeira e Orçamentária e Orçamento 
Público;  

• Análise de Informação;  

• Auditoria Governamental Compliace, Gestão de Risco e 
Governança,  

• Conhecimentos de Geografia e História de Rondônia 

Antes de começar a aula, 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, 
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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 (sendo 
convocado em 7 deles). Nessa trajetória, consegui algumas 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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Ao final desta aula, é fundamental que você alcance os seguintes 

objetivos: 

 Entenda a importância da discursiva no concurso do TCE/RO; 

 Conheça as peculiaridades da discursiva que será aplicada para o 
seu cargo específico; e 

 Absorva a tática de estudo para conseguir um bom desempenho no 
concurso. 

1. SOBRE O TCE/RO 

 

O concurso destina vagas para os seguintes cargos:  

Cargo 1: Analista de Tecnologia da Informação: especialidade: 
Desenvolvimento de Sistemas; 

Cargo 2: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Administração 

Cargo 3: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Ciências 
Contábeis 

Cargo 4: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Direito 

Cargo 5: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Economia 

Cargo 6: Auditor de Controle Externo – Especialidade: Engenharia Civil. 

a. Salário 
A remuneração de Analista de TI é de R$8.646,36 e o de Auditor de 

Controle Externo, é de R$ 11.483,67, mas pode chegar a R$12.961,07 com o 
adicional de produtividade. Veja como é a distribuição dos valores para 
composição da remuneração: 
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Descrição Valor 
Salário básico  R$     5.940,77 
Auxílio transporte R$        266,40 
Auxílio-saúde condicionado  R$        291,62 
Auxílio saúde direto R$        828,61 
Auxílio-alimentação  R$     1.318,96 
Concessão de verba (LC nº 692/12) R$     2.837,31 
Produtividade R$     1.477,40 

TOTAL R$   12.961,07 
 

Minha dica é: comece a imaginar você recebendo esse salário... como 
seria a sua vida? Quais os problemas seriam resolvidos? Como faria para gastar 
o dinheiro? Agora eu te pergunto: vale ou não a pena investir alguns meses da 
sua vida integralmente à preparação para esse concurso? 

b. Data da prova 
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 20 de outubro de 

2019 no turno da manhã. Do edital até o dia da prova, você terá pouco mais 
de 3 meses para se preparar! 

Como são apenas alguns meses até a data da prova, seu foco deve ser 
dominar as matérias que possuam mais impacto na nota final do concurso. 
Falaremos sobre isso adiante. 

 Como os detalhes fazem a diferença, 
aconselho a realizar simulados da prova objetiva e discursiva sempre 
pela manhã, para já ir acostumando o corpo e a mente para o dia da 
prova. 

c. Quantidade de vagas 
Quanto às vagas, o edital trouxe um total de 13 vagas imediatas. Veja o 

quadro abaixo: 
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O baixo quantitativo de vagas no Edital é uma estratégia do Órgão. A 
razão é apenas uma: não obrigar o órgão a convocar todos os candidatos 
aprovados, haja vista que o cadastro de reserva não vincula a Administração 
Pública. Por isso, é preciso analisar não a quantidade de vagas, mas sim a 
previsão do órgão em convocar os candidatos. 

Segundo o Edital, serão corrigidas, ao todo, 188 redações, divididas de 
acordo com a tabela abaixo: 

 

O foco de quem quer trabalhar no TCE/RO será conseguir a melhor 
classificação possível. Se não ficar dentro das vagas, que fique o mais próximo 
possível a elas. Ocorre que o concurso ainda terá a fase de títulos, o que dará 
uma vantagem para os candidatos com mais experiência.  

Logo, se você não tem muitos títulos, não basta ter um bom desempenho 
na prova objetiva e ter a redação corrigida, é necessário tirar uma boa nota na 
prova discursiva para melhorar a classificação e ter chances de ser convocado 
no concurso. 
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d. Distribuição da pontuação 
A nota final do concurso será de 130 pontos. A pontuação será o 

somatório da pontuação da Prova Objetiva (80 pontos), da Prova Discursiva (40 
pontos) e da Avaliação de Títulos (10 pontos).  

 
Obs.: A fase de investigação social, em que pese constar como etapa do concurso, tem 
caráter apenas eliminatório. Então, ter uma vida social ilibada não te dará uma 
classificação melhor, tão somente te manterá no certame. 

Fazendo uma análise superficial (que a maioria dos candidatos fará), 
vemos que a prova de Conhecimento Específico é a mais importante do 
concurso. Todavia, ao esmiuçar o Edital, chegaremos a uma conclusão bem 
diferente.  

Na verdade, a parte de conhecimento específico é a que vale mais pontos, 
pois possui mais matérias. Para o cargo de Direito, por exemplo, chega a 12 
matérias. Nos demais cargos, varia entre 6 a 9 matérias distintas. Logo, se 
verificarmos a importância de cada matéria isoladamente no concurso, a que 
vale mais pontos é a prova discursiva.  

Veja essa tabela com a pontuação de cada matéria de forma 
discriminada: 

 Matéria Pontos % 
Conhecimento Básico** 20 15% 

Língua Portuguesa 10 8% 
Noções de Direito Administrativo* 2 2% 
Noções de Direito Constitucional* 2 2% 

Ética no serviço Público 2 2% 
Controle Externo na AP 4 3% 

Conhecimento Específico** 60 46% 
Específicas do cargo 10 8% 
Específicas do cargo 10 8% 

AFO 10 8% 
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Análise de Informação 10 8% 
Auditoria Governamental (...) 10 8% 
Conhecimento de Geografia e 

História de Rondônia 10 8% 
Discursiva 40 31% 

Avaliação de Título 10 8% 
TOTAL 130 100% 

* Não aplicável ao cargo de Auditor de Controle Externo - Especialidade: Direito. 

** A quantidade de matérias é estimada, uma vez que o Edital não definiu qual 
a quantidade de questões para cada matéria.  

e. Prova discursiva 
Segundo o Edital, a prova discursiva valerá 40 pontos e consistirá em 

uma dissertação de até 30 linhas, acerca dos conhecimentos específicos 
constantes dos objetos de avaliação para cada cargo/especialidade.  

Para ser aprovado, é necessário tirar uma nota igual ou superior a 20 
pontos (50%). 

Só para você ter uma ideia da importância da prova discursiva, para 
conseguir os mesmos 40 pontos, o candidato teria que gabaritar 3 das matérias 
de conhecimento específico. Então, eu pergunto a você:  

 
Gasta-se mais tempo de estudo para gabaritar uma redação de 30 

linhas ou duas matérias de conhecimento específico, que contém entre 6 a 12 
assuntos cada? 

Independentemente de ter dificuldade ou não em elaborar um texto 
dissertativo, sem dúvidas, conseguir os 40 pontos em uma redação demanda 
menos energia (tempo de estudo) que para gabaritar duas matérias de 
conhecimento específico. 

Sendo assim, ao analisar o impacto de cada matéria na nota final, 
concluímos que as matérias mais importantes são: Língua Portuguesa e 
Discursiva. Apenas essas duas matérias equivalem, sozinhas, a 39% da Nota 
Final do seu concurso. Só por esses valores, já valeria muito a pena dar muita 
atenção para a prova discursiva, certo?  
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Professor, não preciso estudar as matérias de conhecimento específico? 

Não é bem assim.... Inclusive, a maior parte do seu tempo de estudo 
deve ser para as matérias de conhecimento específico. As razões são simples: 

1º) Você precisa tirar o mínimo de 24 pontos na prova de conhecimento 
específico para não ser eliminado;  

2º) Para ter a redação corrigida, você precisa ter um bom desempenho 
na prova objetiva. 

3º) O conhecimento Específico é a base para responder a discursiva. 

Ocorre que, ao pensar dessa forma, a maioria dos candidatos só estuda 
para a prova objetiva, deixando de lado a preparação para a discursiva. Esse é 
um grande erro.  

Não dá para deixar de lado uma matéria que equivale, sozinha, a 31% 
da nota final. Afinal, do que adianta gabaritar a prova objetiva e depois ser 
eliminado na discursiva, pois não conseguiu tirar o mínimo? Ou sair de dentro 
das vagas, pois não conseguiu um bom desempenho? 

Só para você ter uma ideia, veja a análise do resultado do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) para o cargo de Auditor de Controle 
Externo – Especialidade: Direito (o edital previa 9 vagas imediatas).  

Primeiramente, veja a média da nota da discursivas dos candidatos que 
foram aprovados dentro das vagas: 

 

Classificação 
Final

Classificação 
Objetiva

Inscrição
Nota Prova 

Objetiva
Nota Prova 
Discursiva

Nota Final

1 1 10004858 84 36,01 120,01
2 29 10011269 79 37,2 116,2
3 30 10002308 79 36,27 115,27
4 7 10011425 83 31,83 114,83
5 15 10002115 81 33,4 114,4
6 9 10002087 82 31,69 113,69
7 68 10006540 77 36,26 113,26
8 5 10011199 83 30,2 113,2
9 19 10000573 80 32,33 112,33

Média 33,91
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Observe que os candidatos aprovados dentro das vagas conseguiram um 
desempenho médio de 33,91 pontos na prova discursiva em um total de 40 
pontos possíveis.  

Na coluna “Classificação na Objetiva”, é possível identificar alguns 
candidatos que não foram tão bem na prova objetiva, mas conseguiram ganhar 
muitas posições na classificação final do concurso graças ao bom desempenho 
na prova discursiva. Ao analisar o desempenho apenas desses candidatos, 
verifica-se que a média das notas são maiores: 35,09 pontos. 

 
Agora, se 5 candidatos conseguiram ganhar colocações, significa que 5 

estavam dentro das vagas, mas ficaram de fora. Veja que, nesses casos, a 
média da prova discursiva foi muito inferior: 26,48 pontos de 40 pontos 
possíveis. 

 
Destaco que os candidatos que ficaram em 2º, 3º e 4º lugar tiveram um 

excelente resultado na prova objetiva, logo, são candidatos que possuem um 
bom conhecimento técnico. Porém, saber o conteúdo não significa saber 
escrever um texto dissertativo da Banca Cebraspe.  

 

Classificação 
Final

Classificação 
Objetiva

Inscrição
Nota 
Prova 

Objetiva

Nota Prova 
Discursiva

Nota 
Final

2 29 10011269 79 37,2 116,2
3 30 10002308 79 36,27 115,27
5 15 10002115 81 33,4 114,4
7 68 10006540 77 36,26 113,26
9 19 10000573 80 32,33 112,33

Média 35,09

Classificação 
Final

Classificação 
Objetiva

Inscrição
Nota Prova 

Objetiva
Nota Prova 
Discursiva

Nota Final

17 2 10000374 84 27,05 111,05
12 3 10004583 84 27,94 111,94
24 4 10006678 83 24,67 107,67
10 6 10010663 83 28,99 111,99
38 8 10002183 82 23,77 105,77

Média 26,48
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Professor, se eu souber o tema que será cobrado na prova, vou tirar a 
nota máxima? 

 Não necessariamente. A maioria das pessoas que tem a redação 
corrigida teve um bom desempenho na prova objetiva, presume-se, portanto, 
que são candidatos com um bom conhecimento acerca do assunto. Porém, são 
pouquíssimos que tiram a nota máxima. Sendo assim, para tirar a nota máxima, 
não basta ter um bom conhecimento do conteúdo; é preciso dominar a técnica 
de escrita para responder provas dissertativas da Banca Cebraspe. 

E mais, é preciso que a sua nota na prova discursiva seja alta para que 
fique mais próximo às vagas. 

 

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

a maior nota!” 

 

2. TÁTICAS DE ESTUDO PARA A PROVA DISCURSIVA 
Após a análise, chegamos à conclusão de que é preciso focar o estudo 

para a prova objetiva (principalmente as matérias de Língua Portuguesa e de 
conhecimentos específicos), mas sem deixar de lado a preparação para a 
discursiva, pois equivale sozinha a 31% da nota final. 

A tática de estudo consiste em 3 partes: 

 

1) Estudar para a prova objetiva; 
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2) Estudar  a teoria textual básica, para elaborar dissertações para a 
Banca Cebraspe; 

3) Elaborar, no mínimo, 5 provas dissertativas da Banca Cebraspe 
(anteriores e inéditas), sobre matérias de conhecimento específico. 

 
Professor, tenho pouco tempo? Como vou estudar para a prova objetiva 

e discursiva? 

 

O HIPERTREINO foi estruturado para que consiga se preparar bem para 
a discursiva, direcionando, em média, 3 horas por semana durante 2 meses.  

Dá para chegar bem preparado na prova, estudando para a discursiva 1 
vez por semana, num sábado de manhã. Isso só é possível, porque compilei 
apenas aquilo que você precisa saber para conseguir uma boa nota na redação, 
sem prejudicar o seu tempo de estudo para a prova objetiva. Ou seja, o 
HIPERTREINO foi montado para que você ganhe tempo na sua preparação e 
consiga se dedicar com tranquilidade à prova objetiva também. 

No estudo para concurso, o que há de 
mais precioso é tempo. Como o tempo até a prova é curto, será aprovado 
aquele que conseguir aproveitar melhor o seu tempo disponível.  

Sendo assim, minha proposta de treinamento para redação tem por 
objetivo, além de fornecer uma preparação completa e de qualidade, fazer você 
ganhar tempo. Não terá que se preocupar em buscar o conteúdo/conceitos. Será 
tudo entregue de “mão beijada”. Será só acessar a área do aluno e ler o 
material.  

Em suma, o HIPERTREINO DE DISCURSIVA foi estruturado da seguinte 
maneira: 
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Teoria textual sucinta e objetiva: As aulas do nosso HIPERTREINO de 
discursiva serão mais práticas que teóricas. O HIPERTREINO não perderá tempo 
com assuntos muito cansativos e pouco úteis. O objetivo será focar apenas nas 
ferramentas essenciais para se fazer uma boa redação e gabaritar a prova 
discursiva. Assim, com 3h por SEMANA, será possível ver, com folga, toda a 
teoria e ainda praticar temas do concurso. 

Vídeo aulas e PDF: 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 Hipertreino para atender a todos os modelos de 
estudo. 

Visão do Examinador: Trata-se de uma metodologia nova de ensino. 
Como verá, é uma técnica que te coloca do outro lado do jogo. Você vai analisar 
provas reais, deverá se posicionar como a banca examinadora faria e avaliará 
qual a nota justa para o candidato. 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. 

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. Serão, no mínimo, 5 temas, que 
abordaram conteúdos com maiores possibilidades de serem cobrados no seu 
concurso. 
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Resolução de redações em vídeo: Todos os temas disponibilizados 
para praticar possuirão uma resolução em vídeo. Eu gravo uma aula 
demonstrando, passo a passo, como elaboraria a redação. 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. 

Correções individualizadas: disponibilizarei 5 (cinco) correções 
individualizadas para serem utilizadas até o dia da prova, utilizando o mesmo 
espelho de correção da banca Cebraspe. 

Assim, poderá colocar em prática o conhecimento adquirido.  

 
Como funcionará a correção das redações? 

Ao longo do curso, serão disponibilizados temas de discursivas para você 
praticar, englobando os objetos de avaliação do seu Edital. Os temas serão 
intercalados entre temas de provas anteriores e temas inéditos, no mesmo 
padrão das provas da Cebraspe. 

Para a confecção dos temas e das propostas de resolução, conto com a 
ajuda de professores do você concursado, cada qual na sua área de atuação.  

O processo de correção é simples: 

1º) Você elabora a redação, com base no tema definido por mim; 

2º) Depois, envia para a correção na folha de resposta que está 
disponível na área do aluno. A redação deverá ser enviada, em PDF ou imagem 
(foto nítida), para o meu e-mail (também disponível na área do aluno). 

Pronto! 

A correção da sua redação será elaborada e enviada para o seu e-mail 
no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data de recebimento.  

Caso, durante o treinamento, você ficar com alguma dúvida, terá como 
encaminhar mensagens direto para mim, pela área do aluno, e-mail, Instagram 
ou chat do Você Concursado.  

Meu objetivo é que você consiga conquistar a tão sonhada aprovação e 
acredito veementemente que a prova discursiva será o diferencial. Afinal, 
relembro o seguinte: 
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“Em concurso público, não passa quem sabe mais, mas sim quem tira 

a maior nota!” 

Bons Estudos! 
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