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Olá, sou o professor Bruno Marques! 

O Edital para o concurso do Banco do Brasil (BB) foi publicado. Já fui 

aprovado nesse concurso. Foi o segundo entre as mais de 10 aprovações. Por 

isso, tenho um carinho muito especial por este concurso.  

O edital está prevendo 2240 vagas e mais 2240 cadastros de reserva, 

então, são ao todo 4.480 candidatos que poderão ser convocados ao longo 

da validade do concurso. A Banca será a Cesgranrio e a prova será composta 

por prova objetiva e redação. O foco dessa aula é a preparação para a redação, 

mas vamos falar sobre estratégias de estudo para a prova objetiva também. 

Nas próximas páginas, elenquei apenas as principais informações do 

Edital e o que será oferecido no treinamento de discursiva. Além disso, optei por 

transmitir a você mais de 10 anos de experiências adquiridas ao longo da minha 

trajetória em concursos públicos, como concurseiro e como professor de 

discursiva e especialista em recursos.  

Nesta aula, você encontrará desde as informações gerais do seu 

concurso, para que saiba rapidamente o que é mais importante, até estratégias 

mais avançadas de estudo, para aqueles que já estão no ritmo de estudo e 

querem aumentar ainda mais o nível de preparação. 

Em suma, montei esse material para lhe mostrar: 

• O que você verá no curso de discursivas; 

• Como conseguir MAIS PONTOS com menos esforço; 

• O que você NÃO PODE deixar de saber sobre o Edital; e 

• O que será cobrado na prova discursiva. 

http://www.voceconcursado.com.br/
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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, fui aprovado na Caesb, no BANCO 

DO BRASIL, 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 mil provas 

discursivas de diversos concursos entre 2013 e 2021, 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. 

 

SOBRE O PROFESSOR 

http://www.voceconcursado.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=sdrYq1pIwng&t=1s
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A lógica é simples... 

Já estudamos muito para concurso, então, conhecemos a realidade de 

um concurseiro. São muitas matérias para ver e cada uma delas tem a sua 

importância. 

 

Nosso treinamento foi estruturado para que você 

consiga chegar bem preparado na prova discursiva, 

dedicando apenas 2 HORAS POR SEMANA. 

 

Então, não queremos que você perca tempo tendo que procurar temas 

ou materiais de estudo para a discursiva. Tampouco, desejamos que perca muito 

tempo estudando para a discursiva e deixe de lado o estudo para a prova 

objetiva. Afinal de contas, a prova discursiva só será corrigida se você obtiver a 

pontuação suficiente na prova objetiva. 

Por isso, organizamos o curso da seguinte forma: 

 

A correção de conteúdo e dos aspectos de linguagem basear-se-ão no 

texto manuscrito digitalizado, pois precisamos analisar itens importantes, tais 

como: caligrafia, apresentação textual, respeito às margens, às linhas etc., ou 

•Você estuda apenas o que é
essencial para o seu concurso.

• Ex.: Se a banca não for avaliar coesão textual,
você não precisa estudar.

1º) Estudar a Teoria 
Textual

•Você escolhe um dos temas (provas
anteriores ou inéditos)
disponibilizados na área do aluno e
elabora a redação.

2º) Praticar Temas 
da Banca

•Analisa os erros que cometeu na
redação anterior, se for preciso lê a
teoria novamente, e repete o passo
2.

3º) Analisar as 
correções 

detalhadas

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

http://www.voceconcursado.com.br/
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seja, precisamos ver o que o examinador verá quando da correção da sua 

discursiva. 

Se você adquirir o curso de forma avulsa (fora da Plano da 

Academia de Discursivas) poderá encaminhar até 3 (três) discursivas 

para correção individualizada e detalhada. 

Ademais, além de enviar a sua discursiva para correção, poderá estudar 

as resoluções dos demais temas. Dessa forma, ao final do curso, você estará 

apto a figurar entre os candidatos com as maiores notas na prova discursiva 

do concurso do BB. 

 

 

Vídeo aulas e PDF: Entendemos 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). E o melhor, 

toda a teoria textual já está disponível! 

 

Visão do Examinador: 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 prova 

discursiva para corrigir. Então, desenvolverá uma visão 

mais ampla da discursiva e terá mais zelo na produção 

dos seus textos. 

 

Temas para praticar: 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. O objetivo 

é treinar os temas preferidos da Banca e aqueles 

que são assuntos “quentes” para o concurso. 

 

Correções individualizadas e detalhadas: Depois que 

elaborar a redação, poderá encaminhar para a correção. 

O QUE MAIS O CURSO OFERECE? 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Basta tirar uma foto e enviar para o e-mail informado na 

Área do Aluno. A correção vai muito além dos aspectos 

gramaticais e é avaliada com base na Banca do seu 

concurso. O prazo de correção é de até 5 dias úteis. 

 

Proposta de Resoluções: Todos os temas terão 

uma proposta de resolução, sendo algumas delas 

em vídeo e outras em texto. As resoluções 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. 

 

O curso de redação para o concurso do BB (Cesgranrio) possui a 

seguinte estrutura: 

• Módulo 00 - Apresentação do Curso e Análise do concurso (esta 

aula); 

• Módulo 01 - Análise da Banca Cesgranrio; 

• Módulo 02 - Regras para causar uma boa impressão ao 

examinador; 

• Módulo 03 - Conceitos importantes (realmente é só que importa!); 

• Módulo 04 - Estrutura Textual (não é só dividir em introdução, 

desenvolvimento e conclusão); 

• Módulo 05 - Parágrafos - Vamos começar a montar o texto... (por 

partes!); 

• Módulo 06 - Rascunho - técnicas para ganhar tempo de prova! 

• Módulo 07 - Principais erros gramaticais (saiba quais são para 

evitá-los!) 

• Módulo 08 - Temas QUENTES para praticar (atualizados ao longo 

do curso) 

• Módulo 09 - Resolução dos temas QUENTES (atualizados ao longo 

do curso) 

  

ESTRUTURA DO CURSO 

http://www.voceconcursado.com.br/
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O cargo de escriturário foi separado em duas especialidades: Agente 

Comercial e Agente de Tecnologia. Este último é exclusivo para a macrorregião 

DF. 

Segundo o Edital, para ser aprovado, o candidato deverá passar pelas 

seguintes etapas: 

1. Prova Objetiva (Classificatória e Eliminatória) 

2. Prova Redação (Eliminatória) 

3. Aferição de Pretos ou Pardos (Eliminatória) 

4. Admissionais e Perícia Médica (Eliminatória) 

Importante destacar que só a nota da prova objetiva é classificatória. 

Logo, após a classificação na prova objetiva, as posições só poderão variar se 

algum candidato for eliminado nas etapas seguintes. 

Ao analisar um edital de forma eficiente, você deve buscar primeiro quais 

as informações essenciais para conseguir mais pontos, logo, deve analisar quais 

as matérias que valem mais no concurso. Sintetizei as informações do Edital na 

tabela abaixo, para os cargos de Agente comercial e Agente de Tecnologia: 

 

Análise do Edital 

http://www.voceconcursado.com.br/
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 Em suma, a prova vale 100 pontos e quase 70% da nota estão nas 

disciplinas de conhecimento específico. Outro ponto importante são as regras 

de eliminação na prova objetiva: 

1) Para não ser eliminado, o candidato precisa tirar 50% na prova de 

Conhecimento Básico, 50% na prova de conhecimento específico, 50% 

no total das provas (óbvio) e,  

2) Para não ser eliminado, o candidato não pode zerar nenhuma 

disciplina. 

Em uma análise superficial das matérias, é possível que um candidato 

menos atento entenda que a prova de conhecimento específico vale mais e 

simplesmente não direcione muitas horas para a parte de conhecimento básico.  

Contudo, em uma análise mais aprofundada, percebe-se que a prova de 

língua portuguesa, de conhecimento básico, vale mais pontos que algumas 

matérias de conhecimento específico. 

Por isso, a análise deve ser feita de forma isolada, por disciplina. Veja os 

gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Gráfico 1: Agente Comercial 

 

Gráfico 2: Agente de Tecnologia 

 

Extrai-se, portanto, dos gráficos que as matérias mais específicas são:  

Agente Comercial: Vendas e Negociação, Conhecimentos de 

Informática, Conhecimento Bancário e Língua Portuguesa. 

Agente de Tecnologia: Tecnologia da Informação e Língua Portuguesa. 

 Agora que você já sabe quais são as 

matérias mais importantes, você deve direcionar mais horas de 

estudos para elas. Todavia, não pode deixar de estudar nenhuma 

http://www.voceconcursado.com.br/
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matéria, pois precisa de pelo menos um ponto em cada uma das 

disciplinas. 

Muitos candidatos parariam a análise do concurso aqui. Contudo, como 

você quer realmente ser aprovado, fará uma análise da prova de redação. 

 Prova de redação de concurso não é igual a 

prova do ENEM. Como os critérios de correção são diferentes, quem 

não estiver se preparando de forma específica para o concurso, poderá 

ter problemas. 

A redação, apesar de não ser uma etapa classificatória, é eliminatória. 

Isso quer dizer que o candidato pode gabaritar a prova objetiva, mas se não 

conseguir o mínimo na prova de Redação, será eliminado do concurso. 

O Edital não traz as seguintes informações sobre a prova de redação: 

1) Deverá ser escrita em prosa: não serão aceitos textos escritos em 

versos (poema), mas tão somente em parágrafos; 

2) Deverá ser escrita em caneta preta: logo, nada de levar caneta 

azul; 

3) Deverá ser um texto dissertativo-argumentativo: precisa ter a 

estrutura forma (introdução, desenvolvimento e conclusão) e a 

estrutura argumentativa (assunto, tema, tese e tópicos). 

Além dessas informações, a banca traz os critérios que serão utilizados 

para corrigir a prova: 

 

Depois ler essas informações, você me pergunta: 

http://www.voceconcursado.com.br/
http://www.voceconcursado.com.br/
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Professor, qual será o tema da redação? 

Infelizmente, não tenho uma bola de cristal para saber indicar com 

certeza qual será o tema cobrado, porém, tenho acesso à Biblioteca de 

Discursivas, uma ferramenta gratuita do Você Concursado que possui várias 

redações anteriores aplicadas pela banca Cesgranrio. Com ela, eu posso ter 

uma visão melhor de como a banca costuma elaborar as provas de redação. 

Analisando a Biblioteca de Discursivas e os critérios de correção descritos 

no edital, é possível afirmar que será cobrado um tema relacionado a 

atualidades. 

Para exemplificar o modelo de cobrança, apresento uma prova de 

Redação, aplicada pela Cesgranrio em 2012, para o cargo de Técnico Bancário 

Novo da Caixa Econômica Federal: 

Sucata pós-moderna 
À já extensa lista de problemas ambientais que enfrentamos adiciona-se um 

novo item: o lixo eletrônico. Ignorado pela maioria dos consumidores, o 
destino final de aparelhos como computadores, telefones celulares e 

televisores representa grave ameaça à saúde do planeta, pois eles contêm 
elementos químicos tóxicos em seus componentes. 
O lixo eletrônico é mais um produto da moderna sociedade de consumo, que 

se firma sobre um modelo totalmente insustentável. Aparelhos de telefone, 
produtos de informática, eletrodomésticos, equipamentos médico-hospitalares 

e até brinquedos são alguns dos novos vilões do meio ambiente. 
 A reciclagem desse material pode ser vista de duas maneiras: uma boa, outra 
ruim. A boa é que muitos aparelhos têm grande potencial para reciclagem, 

devido à presença de metais preciosos em alguns circuitos eletrônicos. A ruim 
é que esse potencial raramente é explorado, uma vez que reciclar lixo 

eletrônico é um desafio. 
 KUGLER, Henrique. Revista Ciência Hoje. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje. 30 jun. 2008, p. 38 (Adaptado). 

O progresso melhorou a vida da humanidade, mas criou muitos problemas. A 
acumulação do lixo é inevitável, faz parte do mundo atual e não para de 

crescer e se multiplicar, com novos e problemáticos ingredientes. Uma questão 
do nosso tempo é o que fazer com o espantoso volume de detritos — sacolas 
plásticas, garrafas pet, placas e teclados de computadores, celulares etc. — 

de modo a evitar o prejuízo à saúde humana e ao meio ambiente, além de 
transformá-los em riqueza.  

Tomando como ponto de partida essas reflexões, elabore um texto 
dissertativo-argumentativo, em que se discuta A POLÊMICA ENTRE A 
NECESSIDADE DO PROGRESSO E AS IMPLICAÇÕES DO LIXO NAS 

CONDIÇÕES DE VIDA NO PLANETA. Justifique sua posição com 
argumentos. 

 No desenvolvimento do tema, o candidato deverá: 
 a) demonstrar domínio da escrita padrão; 

b) manter a abordagem nos limites da proposta; 
c) redigir o texto no modo dissertativo-argumentativo. Não serão aceitos 
textos narrativos nem poemas; 

d) demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, 
fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. 

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

Observa-se que o enunciado traz um tema de atualidade (meio 

ambiente) e traz, expressamente, as regras relacionadas ao texto dissertativ0-

argumentativo. 

Logo, o que será avaliado pela banca não é o conhecimento acerca do 

tema de atualidades, mas a capacidade do candidato em organizar informações 

e redigir um texto dissertativo-argumentativo seguindo as regras da norma 

padrão. 

Por fim, o edital traz que a prova de Redação valerá 100 pontos e, para 

ser aprovado, o candidato precisa tirar pelo menos 70%, isto é, 70 pontos. 

É uma pontuação alta e quem não estiver treinando ou não estudar a estrutura 

de um texto dissertativo-argumentativo, terá dificuldades para conseguir uma 

boa pontuação e poderá ser eliminado no concurso. 

Daí, eu pergunto: “Vale a pena estudar para a prova objetiva e 

deixar a redação de lado, correndo o risco de ser eliminado?” 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Como conseguir 
MAIS PONTOS  

com 
MENOS ESFORÇO? 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Analisando a distribuição de pontos em cada prova no concurso e 

considerando o risco que é ser eliminado na prova de redação, é importante 

que você se prepare adequadamente tanto para a prova objetiva quanto para 

a discursiva. 

Como em concurso, diante da quantidade de disciplinas, o tempo é 

precioso, prefiro usar a seguinte estratégia: estudar aquilo que me dará mais 

pontos na nota final e, se sobrar tempo, estudar as matérias com menor 

impacto. Foi assim que comecei a me preparar para a discursiva e, em 

1 ano de estudo, já havia sido aprovado em 4 concursos! 

Ademais, para ir bem em uma prova discursiva da Banca Cesgranrio, você 

não precisará gastar muitas horas se preparando para a redação. Isso porque 

eu já mastiguei todo o conteúdo para você e ainda separei apenas o que é 

essencial para tirar a nota máxima. Seu trabalho será assimilar esse conteúdo 

e depois colocar em prática, escrevendo o máximo de discursivas que puder 

até o dia da prova. 

 

Professor, se eu souber o tema, vou tirar a nota máxima? 

Não necessariamente. O que será analisado pela banca Cesgranrio é a 

capacidade do candidato tem estrutura um texto dissertativo-argumentativo 

dentro da norma padrão.  

Então, você pode saber tudo sobre o tema, mas se não conseguir 

organizar essas informações na estrutura formal e argumentativa de um texto 

do tipo dissertativo, poderá ser eliminado. 

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

lo para a banca de forma organizada e clara. E para isso, o que importa é a 

técnica. E é justamente essa técnica que eu ensino no meu treinamento de 

discursiva. Vou apresentá-lo a você! 

  

http://www.voceconcursado.com.br/
http://www.voceconcursado.com.br/
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Como se preparar para a 
prova de Redação? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

No início de 2021, completei a marca de 1.000 alunos. Alguns deles 

tinham dificuldades em escrever desde a escola. Outros até gostavam de 

escrever, mas estavam inseguros para realizar a prova discursiva do concurso. 

Sua situação pode ser parecida... 

➢ Pode ser que você não goste da prova de redação. 

➢ Pode ser que você não seja bom de gramática e, por isso, ache que 

nunca terá um bom desempenho em redação. 

➢ Pode ser que você não domine as regras de um texto dissertativo. 

➢ Pode ser que você não acredite ser possível ter um bom 

desempenho na discursiva em tão pouco tempo. 

Enfim, as pessoas deixam de estudar para a redação devido a uma série 

de fatores. Porém, independentemente da razão para não estudar, temos que 

ter em mente apenas um FATO: Para passar no concurso, você precisa ter 

um bom desempenho na prova discursiva! 

http://www.voceconcursado.com.br/
http://www.voceconcursado.com.br/
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Contudo, utilizando a técnica que ensino no meu curso de redação, 

acredito que você mudará de ideia. Veja esse agradecimento que recebi no meu 

e-mail e compartilhei no meu Instagram (@prof.brunomarques): 

 

Esse aluno fez o concurso para dois cargos distintos e conseguiu a nota 

máxima em conteúdo nos dois cargos, o que o fez alcançar excelentes 

classificações. 

O mais interessante, no entanto, é que, para conseguir esse desempenho 

na prova discursiva, ele gastava, no máximo, 2 horas por semana se dedicando 

ao meu curso. Veja mais depoimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voceconcursado.com.br/
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“Em concurso público, não passa quem sabe mais, mas sim 

quem tira a maior nota!” 

 

 

Bons Estudos! 

Professor Bruno Marques 

 

 

 

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