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APRESENTAÇÃO

Olá,
Nessa aula, apresentarei para você o HIPERTEMAS DE DISCURSIVA
para o cargo de Escriturário do Banco de Brasília (BRB).
Trata-se de um treinamento sucinto e eficaz, especialmente pensado
para a reta final.
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.
Esse HIPERTEMAS é justamente para quem não teve muito tempo para
se preparar, mas quer ter uma noção de como elaborar uma discursiva para o
concurso do BRB.
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,

Professor BRUNO MARQUES

www.voceconcursado.com.br2

HIPERTEMAS DE DISCURSIVA – BRB
Prof. Bruno Marques
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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Feita a devida apresentação, vejamos, então, o cronograma deste curso:

CRONOGRAMA DO CURSO
Data Prevista
Módulo 0
Disponível

Conteúdo
Apresentação do HIPERTEMAS.
Análise do Concurso do BRB e da Banca Iades.

Módulo 1 (BÔNUS)
Regras para apresentação do texto na Folha de Resposta
Disponível
Módulo 2
5 Temas Inéditos para treinar, específicos para o BRB.
Disponível
Módulo 3
Resoluções em vídeo para de todos os temas.
Disponível
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AULA DEMONSTRATIVA

Ao final desta aula, é fundamental que você alcance os seguintes
objetivos:
 Entenda como funciona o Hipertemas de Discursiva para o BRB;
 Entenda a importância da discursiva no concurso do BRB; e
 Conheça as peculiaridades da prova discursiva da Banca Iades.

1.

APRESENTAÇÃO DO 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
será composta por um texto dissertativo ou descritivo a ser respondido em um
máximo de 30 linhas. Tomando como base essa diretriz, montei esse
HIPERTEMAS com 5 (cinco) temas, focado no cargo de escriturário do BRB.
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, nos moldes da
IADES; e 2) Resolução em vídeo dos temas.
1- Temas inéditos: Você terá acesso a propostas de temas inéditos,
selecionadas especialmente para a prática da técnica de discursiva do
seu concurso. Os temas abordarão assuntos descritos no Edital dentre
as matérias de Conhecimento Específico.
2- Resolução de redações em vídeo: As resoluções em vídeo têm a
função de demonstrar como aplicar a técnica e a teoria textual na
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prática, além de garantir uma visão geral sobre o tema proposto no
enunciado.
Por fim, você ainda terá um bônus: Regras para Apresentação do Texto.
Trata-se de uma teoria sucinta, apenas com aquilo que é necessário para
entender como a Banca corrigirá a sua prova e, assim, possa ficar atento aos
aspectos que te darão mais nota.
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.

“Em concurso público, não passa quem sabe mais, mas sim
quem tira a maior nota!”

2.

ANÁLISE DO CONCURSO

O edital do concurso do BRB trouxe uma novidade, que pegou muita
gente de surpresa: a prova de redação. A maioria das pessoas que estuda a área
bancária não se prepara para uma prova discursiva, pois, normalmente, o certame
é composto apenas por prova objetiva.
Trata-se de uma realidade triste, pois eu acompanho os resultados de
provas discursivas há muito tempo e não foram poucas as vezes que vi gente sendo
reprovada por não conseguir o mínimo da prova de redação.
Felizmente, se você está lendo essa aula, já está na frente da maioria
dos candidatos, pois muita gente vai se preparar para a prova objetiva e chegar no
dia da prova sem treinar nenhuma redação. Acredito que esse não será o seu caso,
afinal, vai aprender nesta aula a importância que a redação terá na nota final do
concurso.
Para começar, relaciono abaixo algumas informações gerais sobre a
prova de redação do BRB:
 A prova discursiva será aplicada junto com a prova objetiva, no
mesmo dia e horário.
 A prova discursiva vale 10 pontos;
 A prova será composta por um texto dissertativo e(ou) descritivo.
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 O tema da prova será relacionado com alguma matéria da prova
objetiva (falarei mais sobre o tema depois).
 A redação deve ser redigida de caneta preta;
 O mínimo para ser aprovado é de 6 pontos.
 O candidato deve escrever, pelo menos, 20 linhas. Quem escrever
menos, será eliminado (nota ZERO).
 O máximo de linhas é 30.
 Somente será computada como linha efetivamente escrita aquela
que apresentar pelo menos UMA PALAVRA INTEIRA.
 A correção da prova discursiva será feita com base nos seguintes
critérios: Tema/Texto; Argumentação; Coesão e Coerência; e
Elaboração Crítica. Esses critérios são específicos da Banca Iades.
(Falarei mais sobre cada critério depois)
Feito esse levantamento das informações mais importantes, vou mostrar
para você o que a MAIORIA das pessoas veem quando analisam o Edital. Se
analisarmos superficialmente o edital, veremos que as partes mais importantes são
Conhecimento Básico e Específico, pois elas que valem mais pontos.

Matérias
Conhecimento Básico
Conhecimento Específico
Redação

Qtd. Pontos
30
30
10

Agora, apresento o que poucas pessoas conseguem perceber. Abaixo,
inseri um gráfico com o percentual de cada uma das matérias na nota final do
concurso. Veja:
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Redação
14%
Probabilidade e
estatística
7%
Confidencialidade
da informação
7%
Defesa do
consumidor e
diversidade
7%
Qualidade no
atendimento e
diversidade
Bancos na era
7%
digital
7%

Português
12%
RL e Matemática
9%

Tecnologias em
ambientes
corporativos
6%
Governança
corporativa e
compliance
6%
Inovação…
Lei orgânica e
Aspectos de regime jurídico / DF
formação do DF e
3%
C. Bancários
RIDE
4%
7%

Importante frisar que o edital não informou a quantidade de questões
para cada uma das matérias de conhecimento específico, logo, o gráfico
considerou uma divisão igualitária de pontos (5 pontos para cada uma das 6
matérias, que equivale a 7% da nota total).
De qualquer modo, observe que a redação, que é composta por apenas
UM texto dissertativo (ou descritivo) de 30 linhas, vale SOZINHA 14% da nota
total do concurso.
Veja também que para conseguir 12% da nota final será preciso, por
exemplo, gabaritar as matérias de Raciocino Lógico (RL) e Matemática (9%),
que contém Matemática Financeira, e Lei Orgânica e Regime Jurídico do DF
(3%).
Agora eu te pergunto:

Qual você acha que leva mais tempo? Conseguir 14% em uma prova de
redação ou gabaritar RL, matemática e Lei Orgânica?
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No Hipertemas de Discursivas, com apenas 2h por semana (ou 15
minutos por dia), você consegue chegar preparado (a) para a prova discursiva
do BRB. Será que é possível conseguir o mesmo com as matérias da prova
objetiva? Eu, sinceramente, acredito que não. Você precisará de mais que 25
minutos de estudo por dia para gabaritar uma das matérias da prova objetiva.

Não estou dizendo para você dedicar
mais tempo de estudo para a prova discursiva. Muito pelo contrário.
Você vai estudar, no máximo, 2h por SEMANA para a discursiva. Logo,
a maior parte do seu tempo de estudo será para a prova objetiva,
afinal, precisará tirar uma nota boa na prova objetiva para conseguir
ter a redação corrigida.
Afinal, segundo o Edital, serão corrigidas as redações dos 560º
primeiros da lista geral e dos 140º melhores classificados na lista
específica de deficientes, respeitando, logicamente, o empate na última
colocação. Ao todo, serão mais ou menos 700 redações corrigidas.
Todos que tiverem a redação corrigida e conseguirem tirar o mínimo na
prova discursiva vão compor o Cadastro de Reserva do concurso. Durante a
validade do concurso (um ano prorrogável por mais um= 2 anos), quem estiver
no cadastro de reserva terá boas chances de ser convocado.
Agora que já sabe a importância da prova discursiva, vamos analisar
como a Banca Iades corrige a prova discursiva. Esses dados não estão
disponíveis na internet. Eu consigo, pois elaboro recursos para as provas
discursivas da Banca Iades, por isso, tenho acesso às provas e aos espelhos
de correção dos candidatos aprovados.

Em concurso público, não passa quem
sabe mais, passa quem tira a maior nota. Logo, se a prova discursiva
vale mais pontos, não pode ser deixada de lado no seu estudo.
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3.

ANÁLISE DA PROVA DE REDAÇÃO DO IADES

A prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá na redação de um texto
dissertativo de até 30 linhas a respeito de tema proposto, baseado em um ou
mais textos ou fragmentos de textos. Será eliminado o candidato que obtiver
nota inferior a 6,0 pontos.
Primeiramente, será um grande desafio conciliar o tempo. O Edital do
BRB prevê que a prova discursiva será aplicada no mesmo dia e horário da
prova objetiva. Isso quer dizer que terá 4h para fazer a prova objetiva e a
prova discursiva. Além do tempo que é gasto para realizar as duas provas,
ainda se deve considerar o tempo para preencher as folhas de respostas. Por
isso, utilizar-se de técnica e estratégia é muito importante.
O grande benefício desse cargo é que serão corrigidas muitas provas
discursivas. Isso quer dizer que se você tirar o mínimo na prova objetiva, mas
fizer uma boa redação, terá chances de ficar dentro das vagas!
Quanto ao tema, não se sabe exatamente qual será. Porém, após uma
análise dos últimos concursos aplicados pela Banca Iades, percebe-se um
direcionamento para assuntos de atualidade relacionados diretamente às
funções do cargo.
Logo, acredito que a banca deve relacionar os temas mais genéricos do
Edital (Uso de Tecnologias em ambientes corporativos, Governança corporativa
e Compliance, Inovação, Banco na Era Digital, Qualidade no atendimento e
diversidade, Defesa do Consumidor e Confidencialidade e segurança da
informação) com alguma atividade a ser exercida no dia a dia do escriturário.
Como exemplos de Temas, pode-se citar:
a) A importância da governança corporativa para garantir a segurança
da informação nas instituições bancárias.
b) Como os bancos tradicionais devem se portar frente aos avanços na
Era Digital.
c) A relação entre a qualidade do atendimento bancário e a observância
das regras de defesa do consumidor.
Bom, como não é possível saber de antemão qual será o tema exato da
prova discursiva, é preciso que você domine as características de um texto
dissertativo (ou descritivo) e saiba escrevê-lo, mesmo em temas que não tenha
total domínio. Só com muita prática poderá conquistar isso. Por isso, aconselho
que elabore, pelo menos, 3 redações até o dia da prova.
Todavia, na correção da redação, deve-se focar nos critérios avaliativos
previstos no Edital. A Banca IADES possui 6 critérios que compõem
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diretamente a nota. Eles são apresentados acima da folha de resposta. Veja o
espelho de correção da prova da PM/DF/2016:

Legenda: TX= Tema e Texto; AR= Argumentação; CC: Coerência e Coesão; EC=Elaboração
Crítica; CA= Capacidade Argumentativa; NE= Número de Erros; e TL= Total de Linhas.

Na prova da PM/DF/2016, a banca deixou em branco o espaço CA
(capacidade argumentativa), pois não era um critério previsto no edital daquele
concurso. É exatamente o mesmo caso da prova discursiva. Conforme consta
no Edital do seu concurso, totalizarão a pontuação relativa ao domínio do
conhecimento específico (DCE) os seguintes critérios:
a) Tema / Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois vírgula
cinco) pontos. Serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema
proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e
a organização textual (paragrafação e periodização);
b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois vírgula
cinco) pontos. serão verificadas a especificação do tema, o conhecimento do
assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem
fragmentação e a apresentação de informações fatos e opiniões pertinentes ao
tema, com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição,
estabelecendo um diálogo contemporâneo;
c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois
vírgula cinco) pontos. Serão verificadas a coesão textual (retomada
pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de
articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de
processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência
argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou
de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre
afirmações e as consequências que delas decorrem); e
d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois
vírgula cinco) pontos. Serão verificadas a elaboração de proposta de
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intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos
selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações
lógicas, que visem propor valores e conceitos.

Dividir o texto em introdução,
desenvolvimento e conclusão, apenas, não garantirá a nota máxima na
prova discursiva, tampouco a nota mínima.
O cálculo da nota é simples. Para explicar, imagine que você fez o
Hipertemas, treinou bastante e tirou a nota máxima nesses 4 critérios. Logo,
sua nota seria 10,0 pontos (2,5 pontos x 4).
Após isso, a banca vai descontar os erros de português da seguinte
forma: dividirá o número de erros pela quantidade de linhas escritas e
multiplicar o resultado por 2. Suponha, por exemplo, que tenha escrito 25
linhas e cometido 10 erros de português. Logo, seriam descontados 0,8 (10/25
x 2) pontos. Por isso, sua nota final seria 9,20 pontos.
Agora vai uma dica importante!

Se você tivesse escrito 30 linhas, seu
desconto seria de 0,67 (10/30 x 2). Logo, sua nota seria 9,33. Veja que
é vantagem escrever o máximo de linhas na sua redação, pois ganharia
0,13 pontos a mais só por ter escrito 30 linhas ao invés de 25. Bom,
né?
Porém, muita atenção! A Banca Iades tem uma peculiaridade que acaba
prejudicando os candidatos desavisados. A folha de resposta padrão contém
mais de 30 linhas. Então, alguns candidatos acabam ultrapassando a
quantidade máxima de linhas, pois há espaço na folha de resposta. Veja o que
ocorreu em uma prova recente da Banca:
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No caso desse candidato, o prejuízo não foi grande, pois apenas uma
palavra ultrapassou as 30 linhas. Contudo, é importante ficar atento (a)!
Pois bem, o objetivo desse Hipertemas é te passar as ferramentas
necessárias para tirar a nota máxima em todos os critérios da Banca Iades.
Além disso, todas as correções tomarão como base o próprio espelho
de correção da Banca IADES, com foco no que te dará mais nota, e não apenas
nos aspectos gramaticais.

...

Ir bem na prova discursiva não é uma escolha, é uma obrigação! Ela
vai fazer a diferença na sua classificação final!
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