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Olá, 

O Edital para o concurso de Auditor de Controle Externo do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal (TCDF) já está na área. 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 (Procon/DF, TCM/GO, TST, TCU) 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 1029 provas discursivas 

de diversos concursos entre 2013 e 2020, 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 
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Ao final desta aula, é fundamental que você alcance os seguintes 

objetivos: 

➢ Entenda a importância da discursiva no concurso do TCDF; 

➢ Conheça as peculiaridades da prova discursiva; e 

➢ Entenda como funciona o Hipertreino de Discursiva para o TCDF. 

1. SOBRE O CONCURSO DO TCDF 

 

a. Salário 

A remuneração inicial de um Auditor de Controle Externo do TCDF é 

de R$ 16.673,35. Porém, se somar todos os benefícios, a remuneração 

ultrapassa fácil a casa dos R$20 mil. Afinal, tem auxílio alimentação, anuênio, 

auxílio plano de saúde, adicional de qualificação, entre outros.  
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“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? 

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 objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 31/05/2020 

(domingo), mas em períodos diferentes. A prova objetiva terá duração de 4 

horas e será aplicada no período da manhã. Já a prova discursiva possuirá as 

mesmas 4 horas de duração e será aplicada no período da tarde. 

Sendo assim, será um dia inteiro de prova. Além de um bom 

conhecimento sobre as matérias, é preciso que seu corpo esteja acostumado 

com 8 horas de prova. Por isso, aconselho a elaborar simulados nos domingos, 

para que seu corpo e sua mente se acostumem com o ritmo que será exigido de 

você no dia da prova. 

c. Distribuição da pontuação 

A nota final do concurso é composta por 3 partes: 

1. Prova objetiva – Conhecimento Básico: de caráter eliminatório 

e classificatório; 

2. Prova objetiva– Conhecimento Específico: de caráter 

eliminatório e classificatório; 

3. Prova discursiva: de caráter eliminatório e classificatório. 

 A nota máxima do concurso será 200 pontos, distribuídos da seguinte 

maneira: 

http://www.voceconcursado.com.br/
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 Em uma análise rápida, percebe-se que as provas de conhecimento 

básico e conhecimento específico são as mais importantes. Contudo, ao 

analisar com mais profundidade, vemos que a prova discursiva, sozinha, 

equivale a 25% da nota final do concurso.  

Além disso, há um histórico preocupante em concursos anteriores do 

TCDF: muitos candidatos são eliminados na prova discursiva. Só para você ter 

uma ideia, quase 70% dos aprovados na prova objetiva foram eliminados na 

peça técnica. Veja: 

 

d. Prova discursiva 

Para o concurso do TCDF, a prova discursiva será composta por 2 (duas) 

questões discursivas de 20 linhas e 1 peça de natureza técnica, a ser respondida 

em até 50 linhas. 

As questões discursivas valem 10 pontos cada, totalizando 20 pontos. Já 

a peça técnica vale sozinha 30 pontos. Logo, a nota final da prova discursiva 

é de 50 pontos, sendo aprovado o candidato que conseguir tirar pelo menos 

10 pontos no somatório das questões, 15 pontos na peça técnica e 30 pontos 

na nota total final da prova discursiva. 

Outro ponto importante é quanto a matéria que será cobrada na prova. 

O edital é claro ao afirmar que tanto as questões como a peça técnica versarão 

sobre algum tema das matérias de conhecimento específico do Edital. 

Sendo assim, os temas podem ser: 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Na minha opinião, as matérias com maior probabilidade de caírem, tanto 

nas questões como na peça técnica, são: Controle Externo, Auditoria 

Governamental e Administração Financeira e Orçamentária.  

Logicamente, é uma opinião minha, baseada em concursos anteriores e 

em uma análise da Banca. Todavia, nada impede que seja cobrada uma questão 

de Matemática Financeira, por exemplo. 

Ademais, para a peça de natureza técnica, há uma outra peculiaridade: 

será exigido um modelo de documento do Manual de Redação Oficial do TCDF. 

Falaremos sobre isso mais adiante. 

 

 

Professor, o que é uma “Questão Discursiva” e uma “Peça de natureza 

técnica”? 

Essa é uma dúvida bem comum, mas, acredite em mim, tanto a questão 

discursiva quanto a peça técnica são redações tranquilas de se fazer. 

i. Questão Discursiva: 

O enunciado de uma questão discursiva da Banca Cespe/Cebraspe, 

normalmente, é dividido em três partes: Texto motivador, Comando da questão 

e Tópicos. 

http://www.voceconcursado.com.br/
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No Texto motivador, a banca contextualiza o assunto que será cobrado. 

No Comando da questão, pede para você responder a algumas perguntas. Por 

fim, os tópicos são justamente as perguntas que você deve responder. 

Veja o exemplo de uma questão discursiva exigida no concurso do 

TCDF/2013 - Cespe: 

Texto Motivador: 

Accountability, um termo largamente empregado na esfera das organizações públicas, 

vincula-se com as áreas de controladoria e auditoria. A implementação do accountability 

deve ser uma preocupação dos gestores em todos os níveis no âmbito de um regime 

democrático, haja vista a necessidade de responsabilização demandada a partir da 

redefinição do papel do Estado na atualidade, alinhado com um modelo gerencial da 

gestão pública.  

Comando da questão 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, faça, 

necessariamente, o que se pede a seguir:  

Tópicos 

• apresente o conceito de accountability; [valor: 3,00 pontos]  

• discorra acerca da importância do accountability para o regime democrático como 

instrumento de responsabilização do gestor público; [valor: 2,00 pontos]  

• descreva os tipos clássicos de accountability. [valor: 4,50 pontos] 

Então, nesse tipo de prova, basta você responder diretamente ao que foi 

solicitado nos tópicos, sem se preocupar com introdução nem conclusão, afinal, 

o comando da questão NÃO exige um texto dissertativo. 

Simples, não é? 

ii. Peça de natureza técnica 

A peça de natureza técnica possui uma estrutura parecida com a questão 

discursiva, pois o enunciado também é dividido em 3 partes e são cobrados 

assuntos relacionados às matérias de conhecimento específico. Porém, o grande 

diferencial está na forma com que o conhecimento é exigido. 

Na questão discursiva, o examinador exige os conceitos e as respostas 

diretas a respeito de uma matéria. Já na peça de natureza técnica, o candidato 

precisa utilizar o conhecimento técnico para avaliar uma situação hipotética. 

Essa situação hipotética, é comumente um achado de auditoria ou uma 

série de fatos com possíveis irregularidades. Então, em suma, na peça de 

natureza técnica, o candidato deverá analisar os achados de auditoria 

levantados pela equipe de auditoria e avaliá-los, quanto à regularidade, indicado 

se há ou não desvios às normas aplicáveis ao caso. 
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Como exemplo, trouxe a prova aplicada para Auditor de Controle Externo 

no concurso do TCU/2015 pelo Cespe: 

Situação Hipotética 

Considere que a tabela apresentada abaixo, de caráter hipotético, 

compõe o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal (STF) 

relativo ao 1.º quadrimestre de 2015. O Relatório foi assinado pelo presidente 

do STF, pelo responsável pela administração financeira e pelo responsável 

pelo controle interno do órgão e, em obediência ao disposto no art. 55, § 3.º, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi apresentado ao TCU no prazo legal de 

trinta dias após o encerramento do período a que se refere, embora não 

tenha havido publicação eletrônica. Considere, ainda, que todas as 

informações adicionais (como relatório da dívida consolidada, concessão de 

garantias e operações de crédito) integrantes do referido Relatório de Gestão 

Fiscal foram também apresentadas e estão regulares. 

 

Por meio de portaria editada pelo presidente do STF, foi determinada 

a limitação de empenho das dotações orçamentárias consignadas ao órgão 

no montante exato de R$ 3,24 milhões, conforme informação do Poder 
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Executivo, que, após a reavaliação da projeção das receitas e despesas, 

verificou a necessidade de limitação de empenho e de movimentação 

financeira das dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária anual 

no valor global de R$ 4,4 bilhões, dos quais R$ 3,24 milhões caberiam ao 

STF. 

Comando da questão 

Considerando a situação hipotética apresentada acima, redija um relatório de 

acompanhamento das informações fornecidas que subsidiará a decisão do 

plenário do TCU sobre o referido relatório. Seu relatório deverá conter, 

necessariamente, os seguintes elementos:  

 

Tópicos 

a. Exposição da relevância do Relatório de Gestão Fiscal para o controle e o 

planejamento; [valor: 7,00 pontos]  

b. Avaliação das circunstâncias financeiras e orçamentárias relatadas, 

especialmente no que se refere a:  

• observância do prazo e das condições de apresentação do relatório; 

[valor: 8,00 pontos]  

• composição do limite de despesas de pessoal; [valor: 8,00 pontos]  

• limitação do empenho e da movimentação financeira; [valor: 8,00 

pontos]  

• conclusões e procedimentos que se recomenda que sejam adotados pelo 

STF. [valor: 7,00 pontos] 

Veja que nessa peça técnica o candidato deverá analisar o RGF 

apresentado, bem como os achados encontrados pela equipe, para avaliar a 

regularidade sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é a norma 

aplicável ao caso. 

Todavia, se fosse uma prova do TCDF, a resposta aos tópicos deveria 

estar inserida em uma estrutura formal, isto é, em um modelo de documento, 

definido no Manual de Redação Oficial do TCDF. 

Só para você entender, esse Manual traz uma série de regras textuais e 

estruturas de documentos, com vistas a padronizar os atos praticados pela Corte 

de Contas. Ocorre que, existem três tipos de atos: os atos de comunicação, os 

atos normativos e os atos processuais: 
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Considerando a natureza do cargo de Auditor de Controle Externo, os 

modelos que devem ser estudados são os de atos processuais.  

Os atos com maiores chances de serem cobrados são: Parecer, 

Relatório de Auditoria e Representação. A informação e o Relatório Analítico 

e Parecer Prévio sobre as contas do Governo do DF também podem ser exigidos. 

Então, é preciso conhecer todas essas estruturas. 

Na prática, contudo, a maior parte da nota estará direcionada para a 

resposta aos tópicos (desenvolvimento do tema). Então, é aconselhável que 

utilize o mínimo de espaço possível com os aspectos estruturais (emenda, 

vocativo, fechamento etc.) e direcione a maior parte das linhas para responder 

ao que se pede nos tópicos. 

A dica para responder aos tópicos é: comece analisando os fatos 

(achados) e se posicione quanto a regularidade ou não dele. Porém, não basta 

apenas dizer que é regular ou não, o candidato precisa fundamentar a sua 

resposta, elaborando um comparativo entre o achado e a norma aplicável. 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Professor, se eu souber a matéria, vou tirar a nota máxima? 

Não necessariamente. Os candidatos que têm a redação corrigida, em 

sua maioria, possuem um bom conhecimento técnico sobre os temas 

específicos, pois conquistaram as melhores notas na prova objetiva. 

Contudo, nem 10% desses candidatos gabaritam a prova discursiva!  

Por quê? 

Porque não adianta só saber o conteúdo, é preciso aprender a apresentá-

lo para a banca de forma organizada e clara. É justamente essa técnica que eu 

ensino no meu treinamento de discursiva. 

 

iii. Critérios de correção da 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: 

 

Pode até parecer complicado, mas não é. Afinal, com técnica fica tudo 

mais simples! Foi por isso que preparei um Curso voltado para as provas 

Discursiva do TCDF. O meu objetivo é que você aprenda a técnica discursiva e 

consiga praticar, pelo menos, 2 simulados até o dia da prova: 

http://www.voceconcursado.com.br/
https://youtu.be/IVOS59i01Js
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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 TCDF.  

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. 

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 
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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.  

Proposta de Resoluções: Todos os temas terão uma proposta de 

resolução, sendo algumas delas em vídeo outras em PDF. 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 3 Simulados, dos quais 

você poderá escolher 2 para corrigir. Assim, ao todo serão 6 (seis) correções 

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

prova. Assim, poderá colocar em prática o conhecimento adquirido.  

Se você for membro da Academia de 

Discursiva, terá direito a uma redação corrigida por semana. Acredito 

que vale bem mais a 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 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.  

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

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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