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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 material com resolução dos temas das provas anteriores 

para lhe ajudar na preparação. 

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”: 

APRESENTAÇÃO 
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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), 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 

 

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 TCDF; 

➢ Entenda como funciona o Curso de Resolução de Temas para o 

TCDF. 

1. SOBRE A PROVA DISCURSIVA DO TCDF 

 

 

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: 

APRESENTAÇÃO 
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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: 

 

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 e sobre a 

matéria de Direito Administrativo. 

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, Direito Administrativo, Administração Financeira e 

Orçamentária e Contabilidade Pública, nessa ordem. 

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. 

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. 

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. 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 

http://www.voceconcursado.com.br/
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e Parecer Prévio sobre as contas do Governo do DF também podem ser exigidos. 

Então, é preciso conhecer todas essas estruturas. 

 

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. 

Isso aconteceu no último concurso do TCDF, aplicado em 2013, no qual 

69% dos candidatos foram reprovados na peça de natureza técnica por não 

conseguirem o mínimo de 15 pontos. 

E, vou lhe dizer uma coisa: se caísse o exatamente a mesma prova no 

concurso de 2020, é bem provável que vários candidatos bem preparados 

fossem eliminados de novo.  

Se você entrar na página do Cespe, verá que a Banca não divulgou o 

Padrão de Resposta da discursiva do último concurso. 

 

Assim, só há um jeito de saber o que o examinador queria na resposta: 

analisando provas e espelhos de correção reais dos candidatos que fizeram o 

concurso de 2013. 

É exatamente isso que eu preparei para você nesse curso. 

  

2. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Em suma, o curso tem por objetivo mostrar o que a Banca esperava de 

resposta para as questões aplicadas no concurso de Auditor do TCDF em 2013. 

Assim, resolvo as duas questões e a peça técnica em vídeo, além de apresentar 

um comparativo entre o concurso de 2011 e o de 2013. 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Quando entrar na área do aluno, os módulos estarão disponíveis assim: 

 

 

Cada uma das questões é explicada em vídeo e utilizando a técnica 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, 

analisar como a banca examinadora corrige a prova e aprenderá técnicas para 

aumentar a sua nota na discursiva.  

Além disso, disponibilizei um BÔNUS! 

Além das análises comparativas do concurso de 2011 e 2013, e dos 

temas resolvidos em vídeo, com a utilização de provas reais, eu disponibilizarei 

um Simulado Inédito para o concurso do TCDF/2020. 

O simulado conta com 2 questões e uma peça de natureza técnica, nos 

moldes previsto no Edital.  

 

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! 

 

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

