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Olá, sou o professor Bruno Marques! 

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

de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) foi publicado. Será 

realizado pela Banca Cebraspe. Como esperado, a prova discursiva tem bastante 

peso na prova final. Então, uma preparação adequada é fundamental! O curso 

é focado nos seguintes cargos: 

Cargo 1: Auditor Fiscal de Controle Externo – Área Administração 

Cargo 2: Auditor Fiscal de Controle Externo – Área Ciências 

Contábeis 

Cargo 5: Auditor Fiscal de Controle Externo – Área Direito 

 

Por isso, nas próximas páginas, não elenquei apenas as principais 

informações do concurso, nem o que será oferecido no treinamento de 

discursiva. 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 se 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 NÃO PODE deixar de saber sobre o concurso. 

• Como conseguir MAIS PONTOS com menos esforço. 

• O que será cobrado na prova discursiva; 

• CURSO: Como ter o melhor DESEMPENHO na prova 

discursiva com o MÍNIMO de esforço? 

http://www.voceconcursado.com.br/
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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. Afinal, nosso o 

SOBRE O PROFESSOR 

http://www.voceconcursado.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=sdrYq1pIwng&t=1s
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O que você NÃO PODE deixar 

de saber sobre o Edital do 

TCE/SC???!! 
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Banca: Cebraspe 

Cargo: Auditor de Controle Externo 

Escolaridade: Nível Superior 

Especialidades: Administração, Ciências Contábeis, Ciências da 

Computação Direito, Ciências Econômicas e Engenharia Civil. 

Data da prova: 06/03/2022. 

Vagas: 40 + 120 para Cadastro de Reserva ao todo 

Quantidade de redações corrigidas: 320 ao todo 

Prazo de validade do concurso: 2 anos  

 

Cargo: Auditor de Controle Externo 

Remuneração: R$ 15.206,65* 

*Salário: R$7.302,91; Gratificação: R$6.181,21; e 

Auxílio-alimentação: R$1.722,53 

 

“Se você estivesse ganhando um salário desse hoje, o que 

faria com ele?” 

Imagine que acabou de cair na sua conta correte esse 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.” 

INFORMAÇÕES GERAIS 

SALÁRIO 

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

 

 

A nota final do concurso será composta por 3 partes: 

1. Prova objetiva – Conhecimento Básico: de caráter eliminatório 

e classificatório – 40 itens; 

2. Prova objetiva– Conhecimento Específico: de caráter 

eliminatório e classificatório – 60 itens; 

a. As matérias variam de acordo com o cargo. 

3. Prova discursiva: de caráter eliminatório e classificatório – Uma 

Peça Técnica de 90 linhas. 

A nota foi distribuída da seguinte forma: 

 

Observa-se que a prova discursiva equivale a 28,57% da nota final do 

concurso. Quase um terço da nota será só com o desempenho da prova 

discursiva. Já consegue imaginar como ela irá mexer na classificação final, né? 

Depois dessa análise, surge naturalmente uma dúvida: 

  

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Para o concurso do TCE/SC, a prova discursiva será composta por 

relatório técnico, a ser respondida em até 90 linhas, sobre uma matéria de 

conhecimento específico de cada área. 

O Relatório Técnico, que integra o gênero textual “peça de natureza 

técnica”, tem por característica a exigência de conhecimento técnico a respeito 

de determinada matéria. O relatório técnico mais comum, para a área de 

Controle Externo, é justamente o relatório de auditoria. Por isso, normalmente 

é cobrado da seguinte forma: 

Parte 1: A banca apresenta uma situação hipotética, apontando 

alguns achados de auditoria (possíveis irregularidades); 

Parte 2: A banca dá o comando para que o candidato elabore um 

relatório (que possui uma estrutura bem parecida com a de um texto 

dissertativo); 

Parte 3: A banca pede para que o candidato analise a situação hipotética, 

respondendo a alguns tópicos.  

Veja esse exemplo, que poderia ser um tema para os cargos da área de 

Administração ou de Direito: 

CESPE – Auditor de Controle Externo – Peça Técnica - TCDF/2013 

Parte 1: Situação Hipotética 

Considere que, em uma auditoria realizada na Secretaria X do governo 

do DF, o TCDF tenha apurado os fatos apresentados a seguir, que constam no 

Processo n.º 00/2014: 

• existência do contrato n.º 08/2012 (fls. 54-60) firmado, em 

16/1/2012, entre a Secretaria X e o Sr. José Oliveira, com prazo de vigência 

de doze meses, tendo como objeto a locação de imóvel não residencial, para 

sediar uma das coordenadorias regionais daquela secretaria;  

• em 16/1/2013, foi assinado termo aditivo ao citado contrato com 

valor global de R$ 87.000,00, prorrogando-o e tendo como termo inicial 

17/1/2013 e, como termo final, 16/1/2014 (fls. 36-39);  

• a documentação anexa ao processo (fls. 64-76) mostra que todo 

o trâmite administrativo da solicitação da prorrogação contratual ocorreu entre 

janeiro e setembro de 2012, com as seguintes especificidades:  

o Termo de ciência de fiscalização sem data (fl. 68);  

o Data da declaração da intenção do locador de prorrogar o contrato 

de locação (28/11/2012) conflitante com a data de recebimento do referido 

documento pela administração (3/2/2013) (fl. 71);  

o Justificativa para prorrogação de contrato de aluguel com data de 

3/12/2012 (fl. 74);  

o Laudo de avaliação técnica - ITBI com data de 9/9/2013 (fl. 76);  

http://www.voceconcursado.com.br/
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• o titular da Secretaria X informou que, nos casos de contratos de 

locação de imóveis, quando há motivação e interesse público, o setor 

responsável deflagra, com antecedência de quatro meses, as tratativas para a 

realização de todos os atos e procedimentos necessários ao ajuste. 

Acrescentou que o próprio termo aditivo ao contrato de locação do imóvel 

apresenta, no seu preâmbulo, a descrição dos documentos e procedimentos 

com suas respectivas datas, podendo-se verificar que nenhuma delas foi 

praticada posteriormente à data do contrato. No intuito de provar o alegado, 

juntou cópia do referido termo aditivo ao contrato (fls. 249-251/Vol. II). 

Ressaltou o defendente que o termo aditivo não acarretou qualquer prejuízo 

aos cofres públicos no exercício de 2013, uma vez que o valor do aluguel sofreu 

redução de R$ 1.415,80 por mês e, portanto, não há de se falar em qualquer 

deficiência na celebração do citado aditivo;  

• existência do contrato n.º 999/2011 (fls. 154-160), firmado em 

7/7/2011, entre a Secretaria X e a empresa Conservadora Ltda., especializada 

na prestação de serviços de mão de obra, decorrente do pregão eletrônico n.º 

19/2011, cujo objeto é a contratação pelo prazo de doze meses, prevendo que 

a contratada colocasse à disposição da Secretaria X um total de 76 

profissionais, sendo 55 digitadores (lote I), 12 atendentes ao público (lote II) 

e 9 auxiliares de serviços gerais (lote III);  

• em 2013, a Secretaria X desembolsou a quantia de R$ 372.000,00 

com os serviços dos lotes I, II e III;  

• a análise do contrato de terceirização e de suas respectivas 

prorrogações, ocorridas nos anos de 2012 e 2013, mostrou que o termo de 

referência (fls. 115-121) e o termo aditivo (fls. 131-134) não demonstraram 

a justificativa da necessidade dos 76 profissionais e da terceirização dos 

citados serviços. 

Parte 2: Comando da questão 

Com base na situação hipotética apresentada acima, redija, nos termos 

do Manual de Redação Oficial do TCDF, aprovado pela Decisão Plenária n.º 

48/2002, um relatório de auditoria a respeito dos fatos apurados. Ao 

elaborar seu relatório, considere, necessariamente, a estrutura a seguir:  

Parte 3: Tópicos 

• apresentação e estrutura de um relatório de auditoria do TCDF; [valor: 

5,00 pontos]  

• justificação: análise do contrato de locação de imóvel, para sediar a 

coordenadoria regional; [valor: 8,00 pontos]  

• justificação: análise do contrato de terceirização de mão de obra; [valor: 

8,00 pontos]  

• conclusão do relatório. [valor: 7,50 pontos] 

Para os outros cargos, a estrutura será a mesma, o que vai mudar é o 

assunto cobrado. Independentemente do cargo, o que você deve saber é que, 

para a Banca Cebraspe, o que vai te dar pontos não é a estrutura formal da 

peça, mas a resposta ao que foi solicitado nos Tópicos! 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Inclusive, é importante ressaltar que o concurso do TCDF exige a 

estrutura do Manual de Redação Oficial do TCDF, porém, o mesmo não se aplica 

ao TCE/SC. Assim, caso a banca exija uma estrutura própria, irá indicar no 

enunciado da questão, como fez no concurso do TCE-RJ: 

Cebraspe– Auditor de Controle Externo – Peça Técnica – TCE-RJ/2021 

Parte 1: Situação Hipotética 

Ao avaliar a política contábil dos ativos intangíveis da unidade jurisdicionada 

XXXX, a equipe de auditoria se deparou com as seguintes situações: 

I os gastos para a reinstalação do ativo intangível A foram incluídos em seu 

valor contábil; 

II um software que é parte integrante de uma máquina-ferramenta que não 

funciona sem esse software específico — sem similar no mercado — foi reconhecido 

como ativo intangível B; 

III o ativo intangível C, adquirido por meio de uma transação sem 

contraprestação, foi inicialmente mensurado pelo valor justo na data da sua aquisição; 

IV a amortização do ativo intangível D, com vida útil definida, foi cessada no 

momento em que o ativo foi classificado como mantido para venda. 

Parte 2: Comando da questão 

Com referência à situação hipotética descrita anteriormente, elabore, de forma 

fundamentada, na qualidade de membro da referida equipe de auditoria, um parecer a 

respeito da situação encontrada, apresentando recomendações para que a política 

contábil dos ativos intangíveis seja adequadamente implantada nesta unidade 

jurisdicionada, em conformidade com a 8.ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público (MCASP). 

 Parte 3: Tópicos 

Em seu parecer, apresente a seguinte estrutura. 

Título: Parecer de auditoria relativo à análise da política contábil dos ativos 

intangíveis da unidade jurisdicionada XXXX 

1 Introdução: redija um parágrafo apresentando o conceito de ativo intangível 

e critérios de mensuração do ponto de vista contábil que a entidade deve adotar 

inicialmente. [valor: 10,00 pontos] 

Situação encontrada: basta escrever “Informações dos itens de I a IV da 

situação apresentada”. 

2 Análise: apresentar uma análise sucinta das situações relacionadas nos itens 

de I a IV. [valor: 8,00 pontos] 

3 Recomendações: crie informações a partir das seguintes perguntas sobre que 

recomendações devem ser dadas pela equipe da auditoria para que as situações 

http://www.voceconcursado.com.br/
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encontradas estejam em conformidade com a 8.ª edição do MCASP na unidade 

jurisdicionada XXXX: 

3.1 Quais das situações relacionadas nos itens de I a IV estão adequadas face 

às recomendações constantes no MCASP? Explique. [valor: 10,00 pontos] 

3.2 Quais ações devem ser tomadas para que todas as situações encontradas 

fiquem em conformidade com o MCASP? [valor: 10,00 pontos] 

Observe que a Banca traz uma estrutura de resposta própria na parte 

dos tópicos. Então, basta seguir as orientações do enunciado e responder, na 

ordem em que aparecem, utilizando a técnica de discursiva.  

Ocorre quem, a banca, para dificultar um pouco, muda a forma dos 

tópicos, mesclando-o com o comando da questão. Assim, cabe ao candidato 

extrair os tópicos, para depois respondê-los. Por isso, é importante treinar vários 

modelos de enunciado. 

 

Professor, se eu souber o tema, 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 apresenta-

lo para a banca de forma organizada e clara, obedecendo às características de 

uma peça de natureza técnica, obviamente. É justamente essa técnica que 

eu ensino no meu treinamento de discursiva. 

 

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. 

QUANDO COMEÇAR A ESTUDAR PARA DISCURSIVA? 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Como ter o melhor DESEMPENHO na 

prova discursiva com o MÍNIMO de 

esforço? 
 

 

  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. 

 

  

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

 

 

•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 TCE-SC (Cebraspe) possui a 

seguinte estrutura: 

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

aula); 

• Módulo 01: Análise da Banca Cebraspe; 

• Módulo 02: Regras essenciais para causar uma boa impressão ao 

examinador; 

• Módulo 03: Desvendando a Peça de Natureza Técnica; 

• Módulo 04: Parágrafos: Vamos começar a montar o texto... (por 

partes!) 

• Módulo 05: Rascunho: Técnicas para ganhar tempo de prova! 

• Módulo 06: Os principais erros gramaticais. (Saiba quais são para 

evitá-los!) 

• Módulo 07: Exercícios - Chegando aos poucos às 90 linhas. 

• Módulo 08: Exercícios (Resoluções) - Chegando aos poucos às 90 

linhas. 

• Módulo 09: Temas de 90L para praticar (Administração) 

• Módulo 10: Temas de 90L para praticar (Ciências Contábeis) 

• Módulo 11: Temas de 90L para praticar (Direito) 

• Módulo 12: Resolução dos Temas de 90L para praticar 

(Administração) 

• Módulo 13: Resolução dos Temas de 90L para praticar (Ciências 

Contábeis) 

• Módulo 14: Resolução dos Temas de 90L para praticar (Direito) 

  

ESTRUTURA DO CURSO 
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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: 

 

Hoje ele é auditor do TCE-RJ e pode usufruir da vida de concursado. 

No início de 2021, completei a marca de 1.500 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 discursiva. 

➢ 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. 

http://www.voceconcursado.com.br/
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Enfim, as pessoas deixam de estudar para a discursiva 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! 

Contudo, utilizando a técnica que ensino no meu curso de discursiva, 

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

e-mail e compartilhei no meu Instagram (@prof.brunomarques): 
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“Em concurso público, não passa quem sabe mais, mas sim 

quem tira a maior nota!” 

 

 

Bons Estudos! 

Professor Bruno Marques 
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