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Olá, 

O Edital para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 

(Cebraspe) já está próximo. Como é uma oportunidade incrível, preparei este 

Hipertreino de Discursivas. 

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. 

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 
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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), no qual 

eu tirei a nota máxima na discursiva, e o 3º lugar no TCM/GO. 

Inclusive, se você quiser saber como consegui ser aprovado em 4 

concursos em menos de 1 ano de estudo, assista ao vídeo abaixo: 

 

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 1020 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! 

 

http://www.voceconcursado.com.br/
https://spark.adobe.com/page/VLOwKwlsmMixu/
https://www.youtube.com/watch?v=sdrYq1pIwng&t=1s
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Ao final desta aula, é fundamental que você alcance os seguintes 

objetivos: 

 Entenda a importância da discursiva no concurso do PCDF; 

 Conheça as peculiaridades da prova discursiva; e 

 Entenda como funciona o Hipertreino de Discursiva para o PCDF. 

1. SOBRE O PCDF 

 

a. Salário 

A remuneração inicial de um Policial Civil do DF (Papiloscopista, Escrivão, 

Agente de Polícia e Agente Penitenciário) da PCDF é de R$ 8.698,78, mais 

Assistência saúde, no valor de R$ 124,33; e Auxílio-Alimentação, no valor de R$ 

458,00. Quando atingir a classe especial, a remuneração chega a R$13.751,51. 

A grande vantagem, no que diz respeito ao salário, é a possibilidade de 

paridade com os salários da Polícia Federal. Se isso acontecer (e deve 

acontecer), a remuneração inicial passaria a ser de R$12.522,50 e, na classe 

especial, de R$18.651,79. 

“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? 
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Consegue sentir o gostinho de ser aprovado nesse concurso? Essa mentalização 

tem poder e auxilia na motivação e, consequentemente, no foco do estudo. 

b. Data da prova 

As provas objetiva e DISCURSIVA devem ser aplicadas no mesmo dia. 

Não há uma data definida, uma vez que o Edital ainda não foi publicado. 

c. Distribuição da pontuação 

O concurso deve ser composto por duas fases. A primeira será composta 

por 7 etapas: 

1. Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório – de 

responsabilidade do Cebraspe; 

2. Prova discursiva: de caráter eliminatório e classificatório – de 

responsabilidade do Cebraspe; 

3. Prova de digitação: de caráter eliminatório – de responsabilidade 

do Cebraspe; 

4. Exame biométrico e avaliação médica: de caráter eliminatório 

– de responsabilidade do Cebraspe; 

5. Prova de capacidade física: de caráter eliminatório – de 

responsabilidade do Cebraspe; 

6. Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório – de 

responsabilidade do Cebraspe; e 

7. Sindicância de vida pregressa e investigação social: de 

caráter eliminatório – de responsabilidade da PCDF. 

Observa-se que das sete etapas acima, apenas a Prova Objetiva e a 

Discursiva são “classificatórias”. As demais etapas são todas eliminatórias. 

 Então, se o seu objetivo é garantir a sua vaga sem depender de ninguém, 

terá que ter um bom desempenho tanto na prova objetiva quanto na discursiva. 

Já a segunda etapa será composta pelo Curso de Formação Profissional, 

que possuirá caráter apenas eliminatório. Quando você tiver passado na 

primeira fase (e isso vai acontecer), você se preocupa com a segunda! 

d. Prova discursiva 

A prova discursiva do Cespe/Cebraspe possui peculiaridades e formas de 

correção específicas. Então, é importante que conheça essas estratégias. Para 

se aprofundar, assista ao vídeo em que explico detalhadamente como a Banca 

Cespe/Cebraspe corrigirá a sua prova discursiva: 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Para o cargo de Escrivão, a prova discursiva será composta por 3 (três) 

questões a serem respondidas em até 10 linhas, a respeito de matérias 

constantes dos objetos de avaliação, isto é, de conhecimento básico e/ou 

específico.  

Como são três questões, é praxe da Banca cobrar um tema mais aberto, 

de conhecimento Básico, e dois temas de conhecimento específico. 

Só para você ter uma ideia de como é uma questão de 10 linhas do 

Cespe/Cebraspe, veja um exemplo de questão aplicada no concurso de Técnico 

do TCU, em 2015: 

Ainda dizem que a história não se repete, ou se repete apenas como farsa. Pois, de 

certo modo, ela está se repetindo como tragédia. Que diferença existe entre os barcos 

de imigrantes do norte da África agora e os navios negreiros que indignaram Castro 

Alves? Na essência só uma, para pior. Os traficantes modernos recebem o pagamento 

adiantado, não na entrega da mercadoria, o que significa que a carga humana pode se 

perder no mar à vontade, sem prejuízo para os contrabandistas, pois já está paga. 

Graças a essas operações, calcula-se que em 2014 mais de dois mil refugiados tenham 

morrido na travessia do Mediterrâneo e, em 2015, segundo a Organização Internacional 

para as Migrações, já foram 1.750, um número que pode chegar a 30 mil até o fim do 

ano. Mesmo assim, a Europa só saiu de sua indiferença depois que um pesqueiro 

naufragou no canal da Sicília com cerca de 800 imigrantes que viajavam com destino à 

Itália.  

Zuenir Ventura. Vozes d'África. In: O Globo, 25/4/2015, p. 19 (com adaptações).  

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.  

IMIGRAÇÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: UMA TRAGÉDIA SEM 

FRONTEIRAS 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes tópicos:  

http://www.voceconcursado.com.br/
https://youtu.be/BsmXS3tjWJc
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 fatores determinantes para as atuais correntes migratórias; [valor: 2,75 

pontos]  

 ação dos modernos traficantes de gente; [valor: 2,00 pontos] 

Por mais que você estudo, é improvável que você consiga ir para a prova 

sabendo exatamente quais serão os temas cobrados. Por isso, mais importante 

que saber o tema é se preparar conseguir uma boa nota, independentemente, 

do tema cobrado. Para isso, não dá para contar com a sorte: é preciso utilizar 

técnica de discursiva.  

O HIPERTREINO foi estruturado para que consiga se preparar bem para 

a discursiva, direcionando, em média, 3 horas por semana. 

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

ir bem em uma prova objetiva com várias matérias diferentes (Português, 

Direito Constitucional, Direito Administrativo, etc.)!? Provavelmente, estudará 4 

meses, 8h por dia e, ainda assim, não conseguirá ver tudo, não é? 

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!” 

  

http://www.voceconcursado.com.br/
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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 PCDF. O Hipertreino 

ficará disponível até o dia da prova e será atualizado assim que sair o Edital. 

Em suma, o HIPERTREINO 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 

corrigir. Então, desenvolverá uma visão mais ampla da prova discursiva e terá 

mais zelo na produção dos seus textos. 

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

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 6 (seis) correções 

individualizadas que poderão ser enviadas até 5 dias úteis antes do dia da 

prova.  

Se você for membro da Academia de 

Discursiva, terá direito a uma redação por semana. Acredito que vale 

bem mais a pena. 

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 imagem (foto 

nítida), para o meu e-mail (também disponível na área do aluno). 

Pronto! 

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