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Querido(a) aluno(a), eu me chamo Dicler Forestieri Ferreira, 
atualmente ministro aulas presenciais e a distância  de Direito Civil, Direito 

Penal e Legislação Tributária Municipal em diversos cursos do Brasil. 

Ocupei, por mais de nove anos, o cargo de Auditor-Fiscal Tributário do 

Município de São Paulo (ISS-SP). Fui aprovado em SP no concurso de 2006 
e entrei em exercício no ano 2007. Antes deste concurso também exerci o 
cargo de Auditor-Fiscal de Tributos do Estado da Paraíba (ICMS-PB – 

concurso em 2006) e fui oficial da Marinha do Brasil durante doze anos e 
meio; além de ter sido aprovado em 6o lugar para o concurso de Auditor-Fiscal 

de Tributos do Estado do Rio Grande do Sul (ICMS-RS - 2006).  

Após algum tempo somente dando aulas, retomei os estudos e 
recentemente fui aprovado em 16º lugar no TCE-AM em 2015 (Auditor-

Substituto de Conselheiro) e em 2º lugar no TCM-RJ em 2015/2016 
(Conselheiro-Substituto), cargo que ocupo atualmente. 

Por ter sido aprovado em alguns excelentes concursos, creio ter 
condições de lhe dizer qual a melhor forma para conseguir tal sucesso. 
Entretanto, nem só de glórias é feita a vida de um “concurseiro”, pois também 

fiquei reprovado em outros treze concursos. Ou seja, creio que também sei o 
que não deve ser feito para ser reprovado. 

Além de ter escrito dois livros de Direito Penal, sou coautor de dois 
livros de questões comentadas de Direito Civil, um da banca CESPE/UnB e 

outro da Fundação Carlos Chagas. 

 

    

 Com isso, espero poder ajuda-lo nessa árdua caminhada que é a 

preparação para concursos públicos. 

 Antes de começarmos, tenho uma mensagem para você que está 

trilhando essa árdua jornada que é estudar para concursos públicos. Acredite 
que é possível. Mesmo nos momentos de cansaço e estresse, continue 
acreditando e estude muito, pois o resultado final é recompensador. 

Veja as imagens a seguir: 

1. Apresentação 
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É muito bom ver o seu nome na lista e dentro da quantidade de vagas. 
Alguns acham que isso é muito difícil e estão certos. Mas não é impossível. 

Vejam um exemplo: 

 

Se eu fui aprovado em um concurso com apenas duas vagas na ampla 

concorrência, você também pode ser aprovado, basta fazer por onde e 
acreditar. 

 

 

A minha relação com provas discursivas específicas começou em 2015 
quando, após ter sido aprovado na 1ª fase (prova objetiva) dos concursos 

para Conselheiro Substituto do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro) e do TCM-RJ (Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro) 

percebi que eu nunca havia feito uma prova discursiva cujo conteúdo fosse 
um parecer, uma decisão ou estudos de caso. 

Até aquele momento, eu só havia feito provas discursivas que versavam 

sobre temas genéricos, ou seja, redação com tema de atualidades. As provas 

discursivas específicas são bem mais complexas. 

2. Introdução 
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Foi a partir daí que eu pesquisei bastante sobre os métodos utilizados 

em provas discursivas das áreas fiscal e de controle e gestão. Creio que essa 

pesquisa deu certo, pois obtive a 2ª colocação geral no concurso para o TCM-

RJ e, atualmente, ocupo o honroso cargo de Conselheiro Substituto. 

Antes de começarmos, sou obrigado a lhe dizer que não foi nada fácil. 

Foram muitas horas de estudo sobre os métodos utilizados e, principalmente, 

muita prática. Em um prazo de três meses, eu treinei resolvendo mais 

de cem questões de provas discursivas aplicadas em provas 

anteriores. 

Durante a minha trajetória para alcançar o cargo de Conselheiro 

Substituto, eu realizei quatro concursos: TCE-RJ (banca FGV), TCM-RJ (banca 

FCC), TCE-AM (banca FCC) e TCE-PR (banca CESPE). Em todos eles eu fui 

classificado para a segunda fase e, em três, eu consegui aumentar a minha 

nota da prova discursiva por meio de recurso. A única prova em que não 

consegui pontos com recurso foi justamente a que fui aprovado (TCM-RJ). 

Percebi que o recurso é como se fosse uma fase do concurso. Falaremos 

sobre isso no decorrer do curso. 

Após assumir o cargo que ocupo, me dediquei a elaborar recursos para 

alunos e consegui êxito em diversos concursos, destacando-se os seguintes: 

 ISS Teresina 2016 (banca FCC); 

 TCE-PB 2017 (banca CESPE); 

 TCM-BA 2018 (banca CESPE);  

 CGM-Niterói 2018 (banca FGV); 

 TCE-MG 2018 (banca CESPE); 

 ISS Manaus – Técnico (banca FCC) 

Analisando as provas dos alunos para fins de elaboração de recursos, 

passei a entender ainda mais o que as bancas querem que o candidato escreva 

e em que situações descontam pontos. É justamente essa experiência 

adquirida, com as minhas provas discursivas e com as provas analisadas para 

recursos, que pretendo passar para você. 

Por experiência própria e por ministrar aulas para concursos das áreas 

fiscal e de controle e gestão, sei que o aluno se prepara bastante para marcar 

o “x” no lugar certo, ou seja, para acertar questões objetivas, mas não tem o 

costume de se preparar com antecedência para provas discursivas. 

É por isso que este curso foi carinhosamente elaborado para você que 

vai prestar um concurso para Tribunais de Contas que será realizado pela 

banca CESPE/UnB. Saiba que eu já passei pelo que você está passando agora. 

 Eu também senti a ansiedade e a insegurança que você está sentindo 

agora. Pretendo ajudar-lhe a superá-las e conseguir a sonhada aprovação. 
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 Sabemos que a correção, com qualidade, das questões discursivas a 
serem respondidas pelos alunos demanda tempo e uma equipe conhecedora 

de provas de concursos. 

 Como a quantidade de pessoas da minha equipe não é grande, irei 

limitar a quantidade de vagas a serem oferecidas neste curso. 

 Ou seja, garanta a sua vaga se matriculando o mais rápido possível. 

 

 

 Para fins de esclarecimento, em provas discursivas da área de controle 

e gestão são cobradas quatro espécies de questões: 

 questão conceitual; 

 estudo de caso; 

 decisão, acordão, voto e relatório; e 

 parecer ou instrução. 

Nesta aula vamos apenas fazer uma abordagem superficial de cada 

uma delas, pois a abordagem detalhada será feita ao longo do curso. 

 

 

 Na questão conceitual, a banca cobra um ou mais conceitos a 

respeito de um determinado tema.  

Veja alguns exemplos de questões: 

 

FGV/TCM-SP/Agente de Fiscalização/2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quantidade limitada de alunos e equipe de correção 

4. Espécies de questões cobradas em provas discursivas da 

área de controle e gestão 

4.1. Questão conceitual 
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CESPE/TCE-PR/Analista de Controle (Área Jurídica)/2016 

 
 

 

 

 

 No estudo de caso, a banca apresenta uma determinada situação e faz 
diversas perguntas sobre o caso narrado.  

Veja alguns exemplos de questões: 

CESPE/TCE-PR/Auditor Substituto de Conselheiro/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Estudo de Caso 
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 Essas quatro palavras estão interligadas, mas possuem significados 

diferentes. Esse tipo de questão não será objeto de cobrança no ISS SJRP. 
Sendo assim, não iremos abordá-lo em nosso curso. Por curiosidade, basta 
você saber que o relatório é a parte inicial de um voto. O acordão é a decisão 

proferida por um órgão colegiado.  

Veja alguns exemplos de questões, apenas para matar a curiosidade: 

FGV/TCE-RJ/Conselheiro Substituto/2015 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Decisão, acordão, relatório e voto 
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 O parecer ou instrução é a opinião emitida por um especialista 

sobre determinada questão que exija conhecimentos técnicos. Em provas de 
Tribunais de Contas, o parecer pode ser emitido em processos de fiscalização 
(denúncia, representação, consulta e auditoria), em processos de contas, etc.  

Veja um exemplo de questão: 

CESPE/TCU/Auditor Federal de Controle Externo/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

4.4. Parecer ou instrução 
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 Como regra, as provas discursivas em concursos de Tribunais de Contas 

costumam versar sobre as seguintes disciplinas: 

- Direito Constitucional; 

- Direito Administrativo, 

- Controle Externo; 

- Direito Financeiro; e 

- Contabilidade Pública. 

 Sendo assim, é muito importante que você possua um estudo bem 

consolidado sobre tais disciplinas. 

 É possível que, no decorrer do curso, você perceba que possui 
fragilidades em alguns assuntos. Isso é perfeitamente normal. O remédio 

sugerido é estudar mais para suprir as deficiências. 

 Dependendo do concurso, é possível que a banca inclua outras 

disciplinas no rol das que podem ser cobradas em provas discursivas. 
Entretanto, nesse curso, irei focar nas que foram citadas acima e, tenho 
certeza, que você conseguirá aplicar a metodologia aprendida, caso seja 

necessário, em outras disciplinas. 

 

 

Conforme citado no subitem anterior, ao longo do nosso curso iremos 

abordar diversas questões de provas anteriores da banca CESPE/UnB. Serão 
cerca de seis temais por aula, com exceção da aula 5.  

Por conseguinte, seguiremos a ordem abaixo: 

Aula Conteúdo Data 

1 
Introdução. Espécies de Questões Discursivas. 
Aspectos Formais. 

01/11/2019 

2 
Análise da banca CESPE/UnB. Análise e proposta 
de temas sem correção individual. 

08/11/2019 

3 
Análise e proposta de temas com correção 
individual de 1 questão. 

29/11/2019 

4 
Análise e proposta de temas com correção 
individual de 1 questão. 

06/12/2019 

5 
Estrutura de uma decisão. Análise e proposta de 
temas com correção individual de 1 peça. 

13/12/2019 

6 
Aula bônus somente para quem adquirir o curso no 
pré-lançamento 

20/12/2019 

5. Disciplinas importantes 

6. Estrutura do curso 
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 O aluno tem direito a uma correção individual na aula 3, outra na aula 
4 e mais uma peça na aula 5. Sendo assim, ao final dessas aulas será proposto 

um tema para que você possa treinar. Ou seja, não adianta apenas ficar 
lendo/vendo as instruções. É necessário que você treine e sinta na pele as 

dificuldades de se responder a uma questão discursiva sem fazer consulta. 

 Serão propostos/analisados cerca de 18 temas de questões discursivas 
nas aulas 2, 3 e 4.  

 As datas são apenas prazos que servem como limites, pois 
tentaremos antecipar as etapas. 

 A instrução a respeito do procedimento a ser realizado pelo 
aluno para ter o seu tema corrigido será detalhada nas respectivas 
aulas 3, 4 e 5. 

 Por fim, tenha em mente que esse curso é composto de vídeos e 
também do material escrito (pdf). Não deixe os vídeos de lado, pois eu 

passo informações preciosas por meio de tal instrumento. 
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 A seguir eu respondo as principais perguntas que costumam me fazer 
sobre provas discursivas. Podem parecer simples, mas representam valiosos 

pontos na correção. 

 

 

 Todos nós erramos ao escrever. Isso é perfeitamente normal e as 
bancas permitem rasuras. A grande questão é como as rasuras devem ser 

feitas para não prejudicar a nota. 

 Nas imagens a seguir você tem o exemplo de como deve ser feito. 

 

 

Inclusive, na minha prova para o TCM-RJ, em que a banca era a FCC, 

eu comecei a responder erroneamente a questão de Contabilidade e somente 

percebi o equívoco quando eu estava na linha 4.  Como o tempo estava 

apertado, fiz um traço de ponta a ponta em cada uma das linhas e recomecei 

a responder a questão. Sei que a banca não me tirou pontos por isso, pois 

consegui a pontuação máxima. 

Na próxima imagem você pode ver como não se deve fazer. 

 

 A banca pode entender que essa rasura é um sinal identificador e 

atribuir nota zero à sua prova. 

 Ou seja, tome bastante cuidado com as rasuras. 

 

 

 

 

 

7. Dúvidas frequentes sobre provas discursivas 

7.1. Posso fazer rasuras na minha prova? 
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 De forma semelhante à rasura excessiva, quando o candidato 

ultrapassa as bordas indicadas na folha de respostas, a banca pode interpretar 

o fato como sendo um sinal de identificação e atribuir nota zero.  

 Seja cuidadoso e caprichoso com a sua folha de respostas, pois ela pode 

mudar a sua vida para melhor. 

 Na imagem a seguir temos um exemplo do que não pode ser feito. 

 

 

 

 Muitas pessoas escrevem com letra cursiva. Acredito que tal grupo seja 

a grande maioria. Entretanto, existe outro grupo que escreve com letras de 

forma, ou seja, todas com padrão maiúsculo. 

7.2. O que acontece se eu ultrapassar as bordas? 

7.3. Devo usar letra cursiva ou posso usar letra de forma? 
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 O edital do ISS SJRP não faz qualquer menção sobre a utilização de 

letra cursiva ou de forma. Sendo assim, acredito não haver problemas caso 

você utilize a segunda hipótese. 

 Entretanto, recomendo que, caso seja utilizada a letra de forma, se faça 

a diferenciação entre as letras maiúsculas e minúsculas. 

 Veja um exemplo de redação com letra cursiva legível: 

 

 Agora veja outro exemplo, mas com letra de forma também legível: 

 

 Seja qual for a sua opção, é muito importante que a escrita esteja 

legível. Pense que o examinador terá centenas de redações para corrigir. Caso 

ele se depare com uma grafia de difícil entendimento, poderá surgir uma má 

vontade na correção com possível perda de alguns pontinhos importantes. 

 Segue um exemplo de grafia que teve pontos descontados pela banca. 
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 Confesso que fui limpar meus óculos quando o aluno me enviou essa 

prova para que avaliasse a possibilidade ou não de recursos, pois achei que 

estavam sujos.  

 

 Este é um tema em que não há mistérios. Para sinalizar o início de um 

parágrafo, pegue seu dedão e coloque na borda esquerda de modo a calcular 

o afastamento ideal. 

 

 É provável que a banca desconte pontos caso o parágrafo não seja 

devidamente sinalizado. 

 

 

 Por se tratar de uma prova discursiva sem consulta, recomendo que 

você avalie de forma minuciosa se realmente vale a pena fazer a menção 

sobre números de artigos. 

 A minha posição cautelosa se deve aos seguintes pontos: 

7.4. Como é feito o espaçamento de um parágrafo? 

7.5. Como devem ser as citações de Artigo, Lei, Doutrina e 
Jurisprudência? 
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 Você pode errar o número do artigo e perder pontos. 

 A questão pode envolver vários conceitos que exigem o conhecimento 

de diversos artigos da lei. Nesse caso, indique os números apenas se 

souber todos. Os artigos primeiro ao nono devem ser numerados na 

forma de cardinal (exemplos: art. 1º, art. 2º, art. 3º). A partir do 

décimo, passe a usar o numeral ordinal – sem o “o” sobrescrito pequeno 

(exemplos: art. 10, art. 21, art. 55). 

Sobre as citações de normas, ao fazer a primeira referência em sua 

resposta, escreva a lei por extenso e coloque a abreviação que usará entre 

parênteses. Nas próximas citações bastará que você escreva a abreviação. 

Veja a imagem do item anterior nas linhas 1, 2 e 13. 

Como a banca CESPE/UnB é bastante razoável em suas provas 

discursivas, não vejo necessidade do candidato citar doutrinas nem 

doutrinadores. 

Porém, no que tange à jurisprudência, é muito importante ter atenção 

com as gloriosas Súmulas do STF e do STJ. Não é raro elas serem cobradas 

nos concursos para Tribunais de Contas.  

Somente cite a numeração do verbete caso tenha absoluta certeza. Do 

contrário, demonstre que você sabe o conceito e que se trata de uma Súmula. 

Imagine que a questão aborde a impossibilidade de cobrança da taxa 

de iluminação pública. Sabemos que existe a Súmula Vinculante nº 41 a 

respeito do tema. 

Súmula Vinculante nº 41: O serviço de iluminação pública não pode 

ser remunerado mediante taxa. 

 Caso você não se lembre do número, utilize a expressão: é 

entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal que o serviço de 

iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 

 Com certeza você não perderá pontos se fizer dessa forma. 

 Por fim, como eu gosto muito de carnaval, permita-me fazer uma rápida 

comparação. A prova discursiva é semelhante ao desfile de uma escola de 

samba. Vários quesitos são avaliados e o objetivo é não perder pontos em 

nenhum deles. 

 A comissão de frente é o primeiro parágrafo da questão discursiva; 

 O samba enredo representa a abordagem do tema proposto; 

 As alegorias e os adereços significam a apresentação da grafia e a 

forma legível; 

 A ala das baianas é o elemento tradicional; 

 A bateria dita o ritmo para o desenvolvimento dos parágrafos; 

 A harmonia estabelece a coesão entre os diversos parágrafos escritos. 
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Mesmo que você não goste de carnaval, seja “tecnicamente” perfeito 

em seu desfile para ganhar uma boa nota. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 O nosso primeiro bate papo acaba por aqui. 

 Na próxima aula continuaremos a decifrar o jeito da banca CESPE/UnB 

nas provas discursivas. 

 Se quiser falar comigo, use as minhas redes sociais. 

@diclerferreira    

 Dicler Forestieri Ferreira    

 Prof. Dicler Ferreira  

 Bons estudos !!! 

 Prof. Dicler e Equipe Dicler 


