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Olá, 

O Edital para o concurso do Senado Federal (SF) já está próximo. Como 

é uma oportunidade incrível, tanto pelo salário quanto pela qualidade de vida, 

preparei   este HIPERTREINO DE DISCURSIVAS, focado nos cargos de: 

- Analista Legislativo; e 

- Policial Legislativo. 

Como é um Hipetreino Pré-Edital, farei uma análise com base no edital 

anterior da Banca Fundação Getúlio Vargas (FGV). Logicamente, até o edital ser 

lançado, alguns critérios de correção podem mudar (inclusive a própria Banca 

Examinadora), por isso, a análise será focada em como desenvolver as técnicas 

de escrita que possam ser utilizadas por você, independentemente, das 

mudanças que possam vir a surgir.  

Antes de começar, aproveito 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 
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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 

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! 

 

http://www.voceconcursado.com.br/
https://spark.adobe.com/page/VLOwKwlsmMixu/


 

HIPERTREINO DE DISCURSIVA 

Prof. Bruno Marques 
 

Professor BRUNO MARQUES                                     www.voceconcursado.com.br4 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. SOBRE O SENADO FEDERAL ................................................. 5 

i. Salário ................................................................................ 5 

ii. Data da prova ..................................................................... 6 

iii. Quantidade de vagas ............................................................ 6 

iv. Distribuição da pontuação ..................................................... 6 

v. Prova discursiva ................................................................... 8 

i. Estilo Redação ..................................................................... 8 

i. Prova estilo Questão Discursiva ........................................... 10 

2. APRESENTAÇÃO DO HIPERTREINO .................................... 12 

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


 

HIPERTREINO DE DISCURSIVA 

Prof. Bruno Marques 
 

Professor BRUNO MARQUES                                     www.voceconcursado.com.br5 

 

 

 

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

objetivos: 

 Entenda a importância da discursiva no concurso do SENADO 

FEDERAL; 

 Conheça as peculiaridades da redação que será aplicada para o seu 

cargo específico; e 

 Entenda como funciona o Hipertreino de Discursiva para o SENADO 

FEDERAL. 

1. SOBRE O SENADO FEDERAL 

 

O próximo concurso deve abrir vagas para os seguintes cargos:  Analista 

Legislativo e Policial Legislativo. 

i. Salário 

O salário do Senado Federal é, sem dúvida, o grande atrativo desse 

concurso. O cargo de Policial Legislativo recebe a linda quantia de R$13,8 

mil inicial, para um cargo de nível médio.  

Já o salário de Analista Legislativo atinge o montante de R$24,7 mil 

inicial. 

Minha dica é: comece a imaginar você recebendo esse salário... como 

seria a sua vida? Quais os problemas seriam resolvidos? Como faria para gastar 
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o dinheiro? Agora eu te pergunto: vale ou não a pena investir um curto período 

da sua vida integralmente à preparação para esse concurso? 

ii. Data da prova 

As provas objetivas e discursivas devem ser aplicadas no mesmo dia. 

Como não se tem o Edital, não há uma data certa. Porém, quanto mais tempo 

para o Edital sair, mais tempo também para você se preparar. 

Não se preocupe com a concorrência... é fato que muita gente fará o 

concurso, mas quantas, de fato, tem energia e organização para manter um 

ritmo de estudo de hoje até o dia da prova? Não se engane, são poucas! E todo 

esse esforço terá um benefício para o resto da vida.  

Então, a dica do concursado é:  

 

COMECE A SE PREPARAR AGORA! 

iii. Quantidade de vagas 

O quantitativo de vagas divulgadas no ato de Autorização do concurso é 

de 40 efetivas mais cadastro de reserva. Veja que é um concurso com poucas 

vagas, então, quanto melhor a sua colocação, maiores as chances de conseguir 

ser efetivamente convocado. 

Para isso, não basta ter um bom desempenho na prova objetiva e ter a 

redação corrigida, é necessário tirar uma boa nota na prova discursiva para ter 

chances de ser convocado no concurso. 

iv. Distribuição da pontuação 

O último concurso do Senado previa duas fases: Prova Objetiva e Prova 

Discursiva.  

A Prova Objetiva de Analista Legislativo foi dividida da seguinte forma: 
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Já para o cargo de Policial Legislativo, a Prova Objetiva foi dividida da 

seguinte forma: 

 

Apesar de serem, teoricamente, poucas matérias, a grande dificuldade 

desse concurso foi conseguir o mínimo de 50% em todas as provas. Esse mínimo 

era calculado individualmente para cada prova (P1, P2, P3 e P4). Assim, se o 

candidato tirasse nota máxima em “P4- Conhecimento Específico” e recebesse 

4 pontos em “P2- Conhecimentos Gerais”, ele estava eliminado do concurso. 

Muitos candidatos foram eliminados 

na prova objetiva por não conseguir o mínimo. Então, estudar com 

antecedência é fundamental para garantir um bom desempenho em 

todas as provas. 

 Já a Prova Discursiva de Analista Legislativo e de Técnico 

Legislativo era composta por dois tipos de prova: Redação e Questão 

Discursiva, conforme tabela abaixo. 

 

A diferença entre os cargos era a matéria específica cobrada na “T2- 

Questão discursiva”, uma vez que a “T1- Redação” cobrava tema de interesse 

geral. 

Observa-se que a nota final do concurso era o somatório da nota obtida 

na Prova Objetiva (120 pontos) e na Prova Discursiva (40 pontos). Assim, vale 

a pena destacar ainda mais a importância da prova discursiva nesse cenário.  

Ela sozinha equivale a 25% da nota final do concurso. 

Só para você ter uma ideia, para conseguir os mesmos 40 pontos da 

Prova Discursiva, o candidato teria que gabaritar as 20 questões de Português, 
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as 10 de Conhecimento Geral e as 10 de Língua Inglesa. Então, eu pergunto a 

você:  

 

Gasta-se mais tempo de estudo para gabaritar a Prova Discursiva ou as 

matérias de Língua Portuguesa, Conhecimento Geral e Língua Inglesa? 

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 essas outras matérias. 

E no final, não importa de onde vieram os pontos, se foi na prova de 

português ou na prova de redação, o que importa é a nota final obtida no 

concurso. Então, o seu foco deve ser estudar com estratégia, sempre visando a 

maior nota no concurso! 

 

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

a maior nota!” 

 

v. Prova discursiva 

Como você percebeu, a Banca FGV possui dois tipos de discursiva:  

 Estilo Redação; 

 Estilo Questão Discursiva; 

Vamos analisar cada um desses pontos! 

i.  Estilo Redação 

Apesar de nem sempre definir  no Edital qual o tema da redação, a Banca 

FGV tem adotado nas últimas provas temas de interesse geral, ou seja, 

relacionados a aspectos da sociedade contemporânea.  

Assim, o objetivo da banca é, em regra, verificar a capacidade que o 

candidato tem para discorrer sobre um assunto geral, pois o foco é avaliar a 

capacidade de escrita e não a conhecimento específico do conteúdo. 
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A banca FGV é uma caixa de surpresa, 

então, nada impede dela cobrar um tema de conhecimento específico, 

uma vez que não há nenhuma limitação de tema expressa no Edital. 

Todavia, com base no histórico da banca, acredito que isso não 

acontecerá. De qualquer modo, se acontecer, você também estará 

preparado! 

Para ficar mais fácil de entender, deixa eu te mostrar um enunciado da 

Banca FGV, aplicado no concurso do Senado Federal em 2011 para o cargo 

de Técnico Legislativo, área administração: 

 

Veja que o enunciado exige do candidato a redação de um texto 

dissertativo-argumentativo sobre um tema de interesse geral: “no mundo 
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atual, a velocidade das mudanças impõe às pessoas a necessidade de 

uma busca intransitiva, absoluta.”  

Assim, a FGV avaliará mais o conhecimento acerca das características de 

um texto dissertativo-argumentativo (abordagem do tema, tipologia e gênero 

textual, progressão de ideias etc.) do que o conhecimento acerca do conteúdo 

em si, uma vez que não há uma resposta exata para o tema. 

i. Prova estilo Questão Discursiva 

A questão discursiva é um estilo de redação que tem por objetivo medir 

o conhecimento técnico do candidato a respeito de uma matéria (normalmente 

prevista na parte de Conhecimento Específico do Edital.) 

Para que fique claro, trouxe algum exemplo de enunciado para 

analisarmos: 

FGV- Técnico Legislativo– Processo Legislativo - Senado/2011 

 Questão Discursiva 

Considere publicada medida provisória tendo como objeto a abertura de crédito 

extraordinário para atender a calamidade pública de determinado Estado da Federação. 

Discorra sobre todo o trâmite legislativo a partir de então, indicando os 

órgãos competentes para a sua apreciação e os respectivos prazos, 

considerando a possibilidade de haver ou não emendas. 

 

 

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 à prova de Redação da FGV. 

 

O HIPERTREINO foi estruturado justamente para que consiga se preparar 

bem para a discursiva, direcionando, em média, 3 horas por semana durante 

2 meses.  
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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.  

Sem mais, deixa eu apresentar o HIPERTREINO DE DISCURSIVA para 

você! 
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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 de redação para o concurso do SENADO FEDERAL. 

O Hipertreino ficará disponível até a data da prova e será atualizado assim que 

o Edital for lançado.  

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 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, que 

abordaram conteúdos com maiores possibilidades de serem cobrados no seu 

concurso. 

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 6 (seis) correções 

individualizadas (redação ou questão discursiva) para serem utilizadas até o dia 

da prova, utilizando o mesmo espelho de correção da banca FGV. 

Se você for membro da Academia de 

Discursiva, terá direito a uma redação por semana. Vale muito à pena! 

 

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 FGV. 

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; 
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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: 

 

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

a maior nota!” 

Bons Estudos! 
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