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Olá, 

Nessa aula, vou apresentar algumas orientações gerais para otimizar ao 

máximo o seu Curso de Discursivas para a TCU. 

Eu montei essa aula, pois acredito que você não precisa conhecer todas 

as regras textuais para fazer uma boa prova. Tenho a política de sempre buscar 

o melhor resultado, utilizando o mínimo de esforço. No âmbito do concurso 

público, a minha política se apresenta da seguinte maneira: conseguir o 

melhor desempenho na prova discursiva, utilizando o menor tempo 

possível. Isso, na teoria da Administração, é chamado de efetividade. 

Então, para garantir essa efetividade, partimos de 2 premissas: 

1ª) A prova discursiva é diferente, a depender da Banca e do cargo; 

2ª) A maior parte do tempo de estudo deve ser direcionado para a 

prova objetiva; 

3ª) O estudo mais intenso para a discursiva deve ser após a prova 

objetiva. 

Da 1ª premissa, extrai-se que é necessário conhecer as particularidades 

da Banca e do cargo. Já da 2ª premissa, alerto sobre a importância de você deve 

estudar só o que é necessário para conseguir um bom desempenho no seu 

concurso. Os assuntos que não se aplicam ao seu concurso, não devem ser 

estudados, para que possa direcionar mais tempo para ler as matérias da prova 

objetiva. 

Então vamos lá! 

 

ESTRATÉGIA DE ESTUDO 

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, 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 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... 

Organizamos o curso da seguinte forma: 

 

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

manuscrito digitalizado, pois precisamos analisar itens importantes, tais como: 

tamanho de letra, legibilidade, técnica textual, respeito às margens, respeito às 

linhas etc., ou 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 8 (oito) discursivas 

para correção individualizada e detalhada. 

Caso opte pela Academia de Discursivas, terá acesso ao mesmo curso, 

mas terá direito a UMA correção POR SEMANA e, ainda, a acesso gratuito à 

Biblioteca de Discursivas (ferramenta do Você Concursado com mais de 15 mil 

temas cadastrados). 

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 TCU. 

 

 

•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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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. 

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 QUE MAIS O CURSO OFERECE? 

http://www.voceconcursado.com.br/
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O curso de discursivas para o concurso da TCU (FGV) possui a seguinte 

estrutura: 

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

aula); 

• Módulo 01: Análise da Banca FGV; 

• Módulo 02: Regras para causar uma boa impressão ao examinador; 

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

• Módulo 04: Hora de montar o texto... Vamos começar pelas 

Questões de 20 Linhas 

• Módulo 05: Peça de Natureza Técnica 

• 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 (20 linhas) 

• Módulo 09: Resolução dos Temas QUENTES para praticar (20 

linhas) 

• Módulo 10; Temas QUENTES para praticar (Peça Técnica) 

• Módulo 11: Resolução dos Temas QUENTES para praticar (Peça 

Técnica) 

• Módulo 12: Simulados (Novos a partir do dia 14/03/2021) 

• Módulo 13: Resolução dos Simulados (Novos a partir do dia 

14/03/2021) 

• Módulo Extra: Temas de provas anteriores do TCU 

• Módulo Extra: Resolução dos temas de provas anteriores do TCU 

  

ESTRUTURA DO CURSO 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Diferentemente do que muitos candidatos pensam, estudar para a prova 

objetiva junto com a prova discursiva não é perda de tempo. Você deve estudar 

para a discursiva agora, junto com o estudo para objetiva. 

Quando você estuda para a discursiva, você está automaticamente 

melhorando o seu aprendizado das matérias. Isso lhe ajuda, então, no 

desempenho da prova objetiva. Tal fato fica evidente na análise da Pirâmide de 

Aprendizado. 

 

  Ao fazer uma discursiva, você precisa estruturar o assunto, resumir, 

interpretar e escrever. Quando faz isso, está absorvendo de 85% a 95% daquele 

conteúdo. Então, se cair alguma questão sobre aquele assunto na prova 

objetiva, você provavelmente vai acertá-la. 

Se preparar para a discursiva, então, faz muita diferença e aumenta a 

eficiência do aprendizado. Além da tranquilidade no dia da prova, a partir do 

momento que passa a dominar a técnica, seu desempenho começa a melhorar 

muito as classificações finais no concurso. 

Veja o caso de um dos alunos da Academia de Discursivas: 

QUANDO COMEÇAR A ESTUDAR PARA DISCURSIVA? 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Hoje ele é auditor do TCE-RJ e pode usufruir da vida de concursado. 

Tendo como base o nosso treinamento e focando no seu objetivo final, 

que é ser um dos aprovados no TCU, sugiro que utilize a seguinte técnica de 

estudo: 

 

ESTRATÉGIA DE ESTUDO ANTES DA PROVA OBJETIVA. 

Você irá estudar para a discursiva UMA VEZ POR SEMANA. 

 Primeiro, deverá estudar a Teoria Textual e, depois, praticar a escrita. A 

teoria textual deve tomar, no máximo, 3h por semana.  

Nessas 3h, você deve finalizar o máximo de conteúdo que conseguir. 

Então, se terminar uma aula antes, já começa a próxima. Do mesmo modo, se 

passar 3h e não tiver terminado a aula, conclua o raciocínio, pare a aula e 

continue na próxima semana.  

Isso é importante para que tenha tempo para absorver a lógica da 

redação e, também, para que foque no estudo da prova objetiva. 

Depois que finalizar os módulos de “Teoria”, deve usar o mesmo horário 

semanal de estudo para elaborar e praticar a discursiva. Os temas estão 

ESTRATÉGIAS DE ESTUDO 

http://www.voceconcursado.com.br/
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dispostos nos módulos Temas para praticar, separados em Questões discursivas 

de 20 linhas e Peças de natureza técnica de 50 linhas. 

Para que possa ir aprimorando sua escrita e revisando as matérias da 

prova objetiva, sugiro que escolha temas de matérias que você já estudou, para 

servir de revisão. Siga a seguinte ordem de treino: 

Questão de 20 linhas – Geral ou Específico 

Questão de 20 linhas – Geral ou Específico 

Questão de 20 linhas – Geral ou Específico 

Peça Técnica de 50linhas – Geral ou Específico (...) 

ESTRATÉGIA DE ESTUDO DEPOIS DA PROVA OBJETIVA. 

Depois que passar a etapa da prova objetiva, você deve começar a se 

preparar para a prova discursiva. Como já terá dominado a técnica de escrita 

nos meses anteriores, já estará apto a um estudo mais aprofundado. 

Então, começará a mesclar entre treino de questões difíceis e revisão do 

conteúdo teórico. Junto a isso, deve, obrigatoriamente, começar a fazer 

simulados. Um simulado por semana seria o ideal, para ter certeza de que 

conseguirá chegar bem-preparado(a) no dia da prova! 

A forma de estudo que eu sugiro é por ciclo.  

Questão de 20 linhas – Conhecimento Geral 

Questão de 20 linhas – Conhecimento Específico 

Revisão do conteúdo 

Peça Técnica de 50 linhas 

Revisão do conteúdo. 

Simulado  

Revisão do conteúdo. 

Faça esse ciclo o máximo de vezes que conseguir! 

 

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

quem tira a maior nota!” 

 

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

