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Olá, 

O Edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão (TJ/MA) 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 seguintes cargos: 

Analista Judiciário - Direito; e 

Oficial de Justiça. 

Trata-se de um treinamento COMPLETO abrangendo todo o conteúdo 

necessário para habilitá-lo à resolução das questões discursivas, com foco no 

Estudo de Caso da Banca FCC.  

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.  

Afirmo-lhe, com segurança, que esse é um tremendo engano. Não raras 

vezes, pude constatar casos em que o candidato obteve êxito considerável na 

prova objetiva, mas “escorregou” justamente na prova discursiva. Em muitos 

casos, infelizmente, tal situação representou a eliminação do concurso. 

APRESENTAÇÃO 
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Vale lembrar também que o conteúdo aqui aprendido fará a diferença 

não só nas provas, mas no seu dia a dia, uma vez que, em qualquer ambiente 

social ou profissional, escrever bem sempre causa uma boa impressão. 

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

objetivos: 

 Entenda a importância da discursiva no concurso do TJ/MA; 

 Conheça as peculiaridades da redação que será aplicada para o seu 

cargo específico; e 

 Entenda como funciona o Hipertreino de Discursiva para o TJ/MA. 

1. SOBRE O TJ/MA 

 

Esse HIPERTREINO tem como foco 

todos os cargos de Analista Judiciário (Direito ) e Oficial de Justiça. 

a.  Salário 

O vencimento inicial de Analista Judiciário é de R$8.230,35. Sobre esse 

valor, ainda deve-se incluir o Auxílio-Alimentação, no valor de R$885,00. Então, 

por mês, a remuneração chega a R$9.115,35. Para um salário inicial, não dá 

para reclamar, não é?  

MÓDULO 1 
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O de Oficial de Justiça, apesar de um pouco menor também é bem 

atrativo. Com o vale-alimentação, soma R$7.768,85. 

“Se você estivesse ganhando um salário desse hoje, o que faria com 

ele?” 

Comece a imaginar você recebendo o salário... como seria a sua vida? 

Quais os problemas seriam resolvidos? Como faria para gastar o dinheiro? Essa 

mentalização tem poder e auxilia na motivação e, consequentemente, no foco 

do estudo. 

b. Data da prova 

As provas objetiva e DISCURSIVA serão aplicadas no dia 29 de 

setembro de 2019. Do edital até o dia da prova, você terá pouco mais de 2 

meses para se preparar! 

No período da tarde, serão aplicadas as provas para os cargos de 

Analista Judiciário e Oficial de Justiça. Além disso, as provas serão aplicadas nas 

cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís (todas no Maranhã). 

Alguns cargos de Analista e Técnico 

Judiciário possuem matérias muito parecidas. Então, ao estudar para 

a prova de Analista, você estará estudando também para a prova de 

Técnico. A meu ver, se você tiver nível superior, pode fazer a prova 

para os dois cargos. 

c. Quantidade de vagas 

Quanto às vagas, o Edital traz um número bem reduzido. Para o cargo 

de Analista Judiciário (Direito) e Oficial de Justiça, serão 15 vagas mais 

Cadastro de Reserva (CR). 

Muita gente não entende o motivo de colocar CR. Pois bem, trata-se de 

uma medida que vem sendo tomada por vários órgãos do Poder Judiciário, para 

não obrigar o órgão a convocar todos os candidatos aprovados dentro das vagas, 

haja vista que o cadastro de reserva não vincula a Administração Pública. 

Então, para se ter uma ideia do tamanho do cadastro de reserva e, 

consequentemente, da possível quantidade de convocados, temos que analisar 

a quantidade de redações que serão corrigidas. O edital trouxe uma tabela. 

Veja: 
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Observe que, apesar das vagas no Edital não serem muitas, o cadastro 

de reserva será bom. No cargo de Analista Judiciário (Direito), por exemplo, são 

15 vagas, porém, terão aproximadamente 106 candidatos no CR (126-15). 

Eu digo “aproximadamente”, pois nem todos os candidatos que terão a 

redação corrigida conseguirão o mínimo na prova discursiva. Então, o CR tende 

a ser um pouco menor que a quantidade de redações corrigidas.  

d. Distribuição da pontuação 

Já começo trazendo um fato alarmante: a discursiva equivale a 50% da 

nota final do concurso. Logo, é a prova com MAIOR PESO na nota final. 

Analisando o Edital, temos o seguinte: 

 

* Os 10 pontos equivalem à média aritmética ponderada da prova 

de conhecimento básico e de conhecimento específico.  

Veja que, apesar de valer o mesmo tanto da prova objetiva, a discursiva 

é composta apenas por uma redação, enquanto a prova objetiva é composta 

por: 
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 30 questões de Conhecimento Básico (Língua Portuguesa, 

Raciocínio Lógico-Matemático; Noções de Informática; História e 

Geografia do Estado do Maranhão; e Organização Judiciária 

Estadual). Valor total: 10 pontos. Peso: 1. 

 30 questões de Conhecimento Específico (depende do cargo). Valor 

Total: 10 pontos. Peso: 2.  

Como já foi dito, a nota da prova objetiva será a média aritmética 

ponderada das provas de conhecimento básico e específico. Sendo assim, a nota 

máxima que o candidato pode tirar na prova objetiva é 10 pontos. Além disso, 

o edital preceitua que a nota mínima para ser aprovado é de 6 pontos. 

Já a prova discursiva também vale 10 pontos, sendo composta por 

apenas 1 Estudo de Caso de, no máximo, 30 linhas. Na discursiva, também é 

necessário tirar 6 pontos para não ser eliminado. 

Só por esses valores, já valeria muito a pena dar muita atenção para a 

prova discursiva, certo? É muito mais fácil conseguir ganhar pontos e posições 

com uma boa nota na redação! 

NÃO dá para ser aprovado sem um bom 

desempenho da prova discursiva. 

e. Prova discursiva 

Primeiramente, já destaco que a nota obtida na prova discursiva é o 

principal critério de desempate do concurso. Se tiver pessoas com a mesma nota 

(e pode ter certeza que terão), quem tiver a maior nota na redação ficará na 

frente, salvo se o candidato tiver 60 anos ou mais. 

O tema da discursiva 1 questão prática, para qual o candidato deverá 

apresentar a solução. O assunto da questão será um conteúdo pertinente a 

Conhecimentos Específicos e deverá ser respondido em até 30 linhas. 

Para avaliar a prova, o examinador levará em consideração o domínio de 

conteúdo dos temas abordados, a experiência prévia do candidato e sua 

adequabilidade quanto às atribuições do cargo e especialidade. 

Para ficar mais fácil de entender, deixa eu te mostrar como será o 

enunciado da sua prova e o espelho de correção da banca FCC para as 

discursivas-Estudo de Caso. 
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FCC – Auditor de Controle Externo – TCE/RS - 2018 

 

A questão traz, no início do enunciado, uma situação hipotética, isto é, 

um fato que poderia acontecer no âmbito da Administração Pública. A seguir, 

pede para o candidato indicar e descrever de forma fundamentada sobre os 

seguintes tópicos: 

a) As perspectivas envolvidas na aplicação e as etapas do processo de 

implementação do BSC. 

b) As características da avaliação 360º, seus aspectos positivos e negativos, 

bem como outra metodologia consagrada de avaliação de desempenho que 

poderia ter sido sugerida. 

Para ir bem na prova, o candidato deve responder a TUDO que foi 

solicitado. Se deixar de abordar algum dos pontos, terá desconto na nota final. 

Por outro lado, se responder a algo que não foi solicitado, não receberá nada 

mais por isso.  

Tal fato ocorrerá, pois o Espelho de Correção da Banca FCC é bem 

objetivo. Veja: 
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Observe que, na avaliação da sua prova, a Banca irá analisar mais o 

conhecimento do conteúdo do que dos elementos textuais e gramaticais.  

Logo, o grande segredo na hora de responder a um Estudo de Caso é:  

1º) ler com atenção o enunciado, para entender tudo que está 

sendo solicitado; e  

2) ser objetivo e direto na resposta. 

Sendo assim, você deve estudar bem as matérias de Direito 

Previdenciário e Administrativo, de modo a conhecer todos os assuntos descritos 

no Edital, e desenvolver uma técnica para apresentar a resposta da maneira que 

o examinador deseja. 

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


 

HIPERTREINO DE DISCURSIVA 

Prof. Bruno Marques 
 

Professor BRUNO MARQUES                                    www.voceconcursado.com.br11 

 

 

Professor, se eu souber o assunto da 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, mas é preciso dominar a 

técnica de escrita para responder a Discursiva-Estudo de Caso da FCC. 

E mais, é preciso que a sua nota na prova discursiva seja alta para que 

fique nas primeiras colocações, afinal, o Cadastro de Reserva do TJ/MA é bem 

grande.  

O HIPERTREINO foi estruturado para que consiga se preparar bem para 

a discursiva, direcionando, no máximo, 3 horas por semana durante 2 meses. 

Acredito que é bem mais simples se preparar para a prova discursiva a 

ir bem em uma prova objetiva com várias matérias diferentes. 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!” 
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2. APRESENTAÇÃO DO HIPERTREINO 

Presta-se o presente Hipertreino, que preparei com muito carinho, a 

torná-lo apto a redigir a prova discursiva para o concurso do TJ/MA. O 

Hipertreino ficará disponível até o dia da prova, isto é, 29 de setembro de 

2019.  

Em suma, o HIPERTREINO COMPLETO foi estruturado da seguinte 

maneira: 

 

 

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, no máximo, 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 
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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, 6 temas, um sobre 

cada matéria abaixo 

Direito Administrativo 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

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. 

Correções individualizadas: disponibilizarei 5 (cinco) correções 

individualizadas para serem utilizadas até o dia da prova. 

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 FCC. 

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). 
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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. 

 

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

a maior nota!” 

Bons Estudos! 
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