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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); 

 SEFAZ-BA (banca FCC); e 

 ISS São José do Rio Preto (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 dizer se a afirmativa está certa/errada. Não é 

costumeiro se preparar com antecedência para provas discursivas. 

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

vai prestar o concurso para o Tribunais de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

a ser realizado pela banca CESPE/UnB (atual CEBRASPE). 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. 

Neste momento 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 

 



 
Curso de Discursivas 

Prof. Dicler 

REDES SOCIAIS: @diclerferreira    Dicler Forestieri Ferreira    Prof. Dicler Ferreira 

 

Página 6 de 32 

 

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 

 
 

 

 

 

 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 um exemplo de questão, apenas para matar a curiosidade: 

 

 

4.2. Estudo de Caso 

4.3. Decisão, acordão, relatório e voto 
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FGV/TCE-RJ/Conselheiro Substituto/2015 

 

 
 

 

 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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 Fazendo uma análise do edital publicado em 23/01/2020, devemos 

observar os itens 9.1, 9.2 e 9.3. 

9.1 As fases do concurso estão descritas no quadro a seguir. 

 

9.2 As provas objetivas terão a duração de 5 horas e serão aplicadas na 

data provável de 25 de abril de 2020, no turno da tarde.  

9.3 A prova discursiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na data 

provável de 26 de abril de 2020, no turno da manhã. 

 Rapidamente obtemos as seguintes conclusões: 

 a prova discursiva e a prova objetiva serão aplicadas em dias diferentes; 

 a prova discursiva será aplicada no período da manhã; e 

 você terá 4 horas para responder três questões discursivas (até 20 linhas) 

e uma peça de natureza técnica (até 50 linhas). 

Continuando a análise, vejamos os itens 10.1 e 11. 

10.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 

200,00 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes do item 17 

deste edital. 

11.1 A prova discursiva, para cada cargo/área/especialidade, valerá um 

total de 100,00 pontos e consistirá de:   

a) três questões a serem respondidas em até 20 linhas cada, no valor de 

20,00 pontos cada — totalizando 60,00 pontos —, sendo uma questão sobre 

as disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional e(ou) 

Controle Externo relacionadas nos conhecimentos básicos constantes 

do item 17 deste edital, e duas questões sobre as disciplinas 

relacionadas nos conhecimentos específicos constantes do item 17 deste 

edital;  

b) uma peça de natureza técnica, de até 50 linhas, no valor de 40,00 

pontos, que abordará as disciplinas relacionadas nos conhecimentos 

específicos constantes do item 17 deste edital. 

 Resumidamente temos: 

5. Breve análise do edital 
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 Nesse momento você deve estar fazendo uma pergunta. Quais são as 

disciplinas relacionadas aos conhecimentos específicos? 

Para o cargo de Contador (cargo 1) são: 

 Administração Financeira e Orçamentária 

 Contabilidade Geral 

 Contabilidade Pública 

 Para o cargo de Controle Externo (cargo 2) são: 

 Administração Financeira e Orçamentária 

 Análise de Dados e Informações 

 Auditoria Governamental 

 Contabilidade Pública 

 Controle Externo 

 Licitações, Contratos e Convênios 

Percebe-se que há uma grande parte comum relacionando esses dois 
cargos. A única diferença está em Contabilidade Geral para o cargo de 
Contador e em Análise de Dados e Informações para o cargo de Controle 

Externo. 

A respeito da disciplina Contabilidade Geral, não irei comentar 

questões. Apenas fornecerei algumas questões de provas anteriores 
com espelho da banca para o aluno poder estudar. 

No que tange à disciplina Análise de Dados e Informações, também não 
irei abordar questões, pois acho pequena a probabilidade de o assunto ser 
cobrado. Ainda mais que há um cargo específico para a área de TI. 

Sendo assim, o nosso curso irá trabalhar questões de provas anteriores 
das disciplinas a seguir: 

 Direito Administrativo; 

 Direito Constitucional; 

Prova Discursiva 
(100 pontos)

Tempo: 4h

3 Questões 

(até 20 linhas 
cada)

D Adm, D Cons 
e/ou CEx

Conhecimentos 
Específicos

Conhecimentos 
Específicos

Peça Técnica 

(até 50 linhas)

Conhecimentos 
Específicos
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 Controle Externo; 

 Administração Financeira e Orçamentária; 

 Auditoria Governamental; e 

 Contabilidade Pública. 

 

 

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 Conhecendo a banca CESPE (atual CEBRASPE) 14/02/2020 

2 Tópicos de Controle Externo (1 correção individual) 21/02/2020 

3 
Tópicos de Direito Constitucional (1 correção 
individual) 

07/03/2020 

4 
Tópicos de Direito Administrativo (1 correção 
individual) 

14/03/2020 

5 Tópicos de AFO/Cbl Pub/Auditoria 21/03/2020 

6 Peça Técnica (1 correção individual) 28/03/2020 

 O aluno tem direito a uma correção individual na aula 2, outra na aula 
3, mais uma na aula 4 e uma peça na aula 6. 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. 

 A instrução a respeito do procedimento a ser realizado pelo 

aluno para ter o seu tema corrigido será detalhada nas respectivas 
aulas 2, 3, 4 e 6. 

 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. 

 

  

6. Estrutura do curso 
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 Respeitados os empates  na  última  colocação,  será  corrigida  a  prova  
discursiva  dos  candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados 
conforme quadro a seguir. 

 

A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: 

uma avaliação de conteúdo (aspectos macroestruturais) e uma avaliação do 
domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa (aspectos 
microestruturais). 

A avaliação de conteúdo será feita por pelo menos dois examinadores. 

A nota de conteúdo do candidato será obtida  pela  média  aritmética  de  duas  
notas  convergentes  atribuídas  por  examinadores distintos. 

Cada questão discursiva valerá 20,00 pontos e será avaliada 
conforme os seguintes critérios:  

a) a apresentação textual, a estrutura textual e o 

desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do 
conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20,00 
pontos, em que i = 1, 2 e 3. 

b)  a avaliação  do  domínio  da  modalidade  escrita  totalizará  o  

número  de  erros  (NEi)  do  candidato, considerando‐se aspectos de 
natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade 
vocabular;  

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento 
de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 
extensão máxima de linhas estabelecida no subitem 11.1 deste edital;  

d)  será calculada, então, a  nota  para  cada  questão discursiva  (NQDi)  

por  meio  da  seguinte  fórmula: NQDi = NCi ‐ 4 × NEi ÷ TLi, em que TLi 
corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na 
resposta à questão proposta; 

A peça de natureza técnica valerá 40,00 pontos e será avaliada 
segundo os critérios a seguir:  

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema 
totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação 
máxima será limitada ao valor de 40,00 pontos; 

b) a  avaliação  do  domínio  da  modalidade  escrita  totalizará  o  número  

de  erros  (NE)  do  candidato, considerando‐se aspectos de natureza 
linguística, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular;  

7. Visão Geral da Prova Discursiva no TCE RJ 
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c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 
extensão máxima de linhas estabelecida no subitem 11.1 deste edital;  

d) será  calculada,  então,  a  nota  na  peça  de  natureza  técnica  (NPNT)  

por  meio  da  seguinte  fórmula: NPNT = NC ‐ 8 × NE ÷ TL, em que TL 
corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato; 

 

 

 Vamos analisar a questão cobrada no cargo de Engenheiro para o 

concurso do MPC-PA (Ministério Público de Contas do Pará) em 2019: 

 

 

 Perceba que o CESPE está pedindo a análise de 6 solicitações realizadas 

pela empresa contratada. Pois bem, o principal “pulo do gato” nas provas 
discursivas é responder ao que a banca pede. 

 Não vai adiantar você escrever uma aula completa a respeito da Lei nº 
8.666/1993 e ficar sem responder ao que foi solicitado. 

 

 Veja a abordagem esperada pela banca: 

7.1. Análise de questão 
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 Você deve saber que a banca cria padrões para atribuição da nota.  
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 Ou seja, a nota é atribuída de forma proporcional ao padrão. Vejamos 
o quesito 2.1. O candidato deveria afirmar que a solicitação era irregular e 

apresentar a devida fundamentação legal. 

 A graduação da nota pode ser visualizada no gráfico abaixo que será 

feito pelo professor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na página a seguir, vamos analisar a resposta de um candidato que 
prestou o concurso. 
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 A banca CESPE divide a resposta em duas partes: aspectos 
macroestruturais e aspectos microestruturais. Vejamos: 
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Vejamos os erros cometidos nos aspectos microestruturais: 

Linha 11: ___________________________________________; 

Linha 18: ___________________________________________; 

Linha 23: ___________________________________________.  

Os espaços em branco serão preenchidos em aula. 

Segue fórmula utilizada na atribuição da nota: Nota = NC ‐ NE ÷ TL. 

Nota = 74,75 – (3/29) = 74,65 

No concurso para o TCE-RJ, a fórmula utilizada para cálculo da nota 
será diferente, pois é atribuído um peso maior aos erros nos aspectos 

microestruturais. 

Nas questões e na peça técnica as fórmulas a serem utilizadas são: 

Questões Peça Técnica 

NQDi = NCi ‐ 4 × NEi ÷ TLi NPNT = NC ‐ 8 × NE ÷ TL 

 Percebe=se que os erros terão pesos 4 (nas questões) e 8 (na peça 
técnica). 

 Para termos uma referência, se a questão analisada fosse corrigida com 
a fórmula das questões no concurso do TCE RJ, a nota seria: 

Nota = 74,75 – 4 × 3 ÷ 29 = 74,04 

Caso a fórmula fosse a da peça técnica, teríamos: 

Nota = 74,75 – 8 × 3 ÷ 29 = 73,92 
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Vamos analisar a questão cobrada no cargo de Auditor de Controle Externo 

para o concurso do TCM-BA em 2018: 

 

 

Veja a abordagem esperada pela banca: 

 

Neste concurso a banca CESPE não divulgou padrões para atribuição da 

nota. Trata-se de uma prática que começou ao final de 2018. Ou seja, é 
relativamente recente. Vamos analisar a resposta de um candidato que 
realizou a prova. 

7.2. Análise de questão 
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 A atribuição de pontos foi assim dividida: 
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Vejamos os erros cometidos nos aspectos microestruturais: 

Linha 05: __________________________________________________; 

Linha 12: __________________________________________________; 

Linha 13: __________________________________________________; 

Linha 15: __________________________________________________. 

Os espaços em branco serão preenchidos em aula. 

Para termos uma referência, se a questão analisada fosse corrigida com 

a fórmula das questões no concurso do TCE RJ, a nota seria: 

Nota = 6,23 – 4 × 3 ÷ 19 = 5,60 

Caso a fórmula fosse a da peça técnica, teríamos: 

Nota = 6,23 – 8 × 3 ÷ 19 = 4,97 
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Apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de 
parágrafos) 

A respeito da legibilidade, é comum a dúvida sobre o uso de letra 
cursiva ou letra de forma. 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. 

 O edital 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 

8. Critérios de Avaliação da banca CESPE/UnB (CEBRASPE) 

8.1. Procedimentos gerais de avaliação 
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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. 

 

 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.  

 No que tange às rasuras, 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. 
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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. 

 

Para sinalizar o início de um parágrafo, pegue seu dedão e coloque na 

borda esquerda de modo a calcular o afastamento ideal. 
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 É provável que a banca desconte pontos caso o parágrafo não seja 

devidamente sinalizado. 

 

Cálculo do Número de Linhas 

Qualquer extensão de texto escrito nas linhas é considerada para efeito 

de cálculo do número de linhas efetivamente escritas. Entretanto, a linha 
integralmente riscada pelo candidato não é computada como efetivamente 
escrita. 

 

Colocação de Título na Resposta 

A presença de título no texto não é apenada, a não ser que haja 

determinação contrária expressa em comando da prova. A linha em que o 
título for escrito é contada — para todos os efeitos, incluindo-se o de 

apenação, caso haja erro identificado — como efetivamente escrita. Não é 
apenado o emprego de letras maiúsculas — ainda que todas — no título; a 
apenação restringe-se a emprego de minúscula na primeira palavra do título 

e/ou a emprego aleatório de maiúsculas e minúsculas. 

Exemplo de questão que pede título: 

(CESPE/MPC-PA/Analista: Contabilidade/2019) Uma equipe de analistas 

contábeis está responsável pela implantação, em 2019, da política contábil de 

depreciação do imobilizado da entidade governamental XXX. Após o levantamento 

físico-financeiro no mês de março deste ano, a equipe se deparou com a seguinte 

situação:  

I em razão de serem considerados inservíveis, não estão mais sendo utilizados pela 

entidade 10 mesas e 5 cadeiras;  

II nenhum bem de ativo imobilizado foi depreciado;  

III entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019, foram adquiridos 4 computadores;  

IV os bens adquiridos em anos anteriores apresentam valor contábil bastante 

divergente do valor justo. 
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Com referência à situação-problema descrita anteriormente, elabore, de forma 

fundamentada, na qualidade de analista contábil membro da referida equipe, um 

relatório técnico a respeito da situação encontrada e recomendações para a 

implantação da política de depreciação. Construa seu relatório com as seguintes 

partes:  

[Título] Relatório final de análise contábil de depreciação do imobilizado na entidade 

XXX  

Introdução: redija um parágrafo acerca da finalidade do trabalho, incluindo a noção 

de depreciação, quando se inicia e quais fatores estão a ela associados; [valor: 10,00 

pontos]  

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

apresentada”.  

Análise: elabore uma análise sucinta da situação descrita em cada um dos itens I a 

IV da situação apresentada; [valor: 40,00 pontos]  

Recomendações: crie informações que respondam aos seguintes questionamentos:  

(a) quais procedimentos serão adotados com relação aos bens considerados 

inservíveis? [valor: 10,00 pontos]  

(b) como devem ser depreciados os bens adquiridos no ano de implantação da 

depreciação? [valor: 15,00 pontos]  

(c) como devem ser depreciados os bens adquiridos em anos anteriores, cujo valor 

contábil é divergente no que tange ao valor justo? [valor: 20,00 pontos]   

 

1  

2  

3  

 

 

A avaliação  do  domínio  da  modalidade  escrita  totalizará  o  número  

de  erros  do  candidato, considerando‐se aspectos de natureza linguística, 
tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. 

 

Grafia e Acentuação Gráfica 

A identificação dos erros de grafia e acentuação depende, muitas vezes, 
da legibilidade, por isso o examinador tenta esgotar as possibilidades de 
decifração da letra manuscrita e/ou do sinal gráfico empregado no texto, o 

que é feito por meio da utilização de recursos tecnológicos disponíveis no 
sistema de correção do CEBRASPE. Em caso de rasura que impeça a 

discriminação das letras na leitura, ou de grafia que gere dúvida, computa-
se erro. 

Não são apenados elementos que digam respeito ao talhe da letra do 

avaliando, ou seja, que demonstrem falha no desenho da letra, tal como um 
i aberto, com pingo deslocado, ou um acento deslocado para o final da 

8.2. Aspectos avaliados no domínio da modalidade escrita 

 



 
Curso de Discursivas 

Prof. Dicler 

REDES SOCIAIS: @diclerferreira    Dicler Forestieri Ferreira    Prof. Dicler Ferreira 

 

Página 25 de 32 

 

palavra, ou, mesmo, colocado próximo a espaço da linha superior, assim como 
a ausência de pingo nas letras i e jota. 

É considerado correto o uso de siglas — ainda que não tenham sido 
explicitadas anteriormente por extenso — grafadas com letras maiúsculas: 

ONU, OAB; ou apenas com a inicial maiúscula, no caso de serem pronunciadas 
como uma palavra: Petrobras, Prodasen1. Caso essas “palavras” sejam 
grafadas em maiúsculas (PETROBRAS, PRODASEN etc.), tal grafia também é 

considerada correta. É aceito o plural de siglas com acréscimo de “s” 
minúsculo ao final: CPIs; CPFs etc. 

É considerado correto o uso de maiúsculas que indicam a 
singularização dos nomes, tais como leis aprovadas pelo Congresso Nacional 
(Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações e Contratos etc.); termos 

que representem altos conceitos políticos: Estado (no sentido de Nação), 
União, Constituição, Ministério Público, Poder Executivo, Legislativo e 

Judiciário, Ministério da Fazenda (ou qualquer outro); os nomes das regiões 
brasileiras: Nordeste, Sudeste, Norte, Sul; nomes de órgãos: Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

etc. 

As palavras/expressões Constituição, Estado(s), Município(s), 

Administração Pública, Fazenda Pública, Câmara Municipal, Assembleia 
Legislativa, em sentido geral, tanto podem ser grafadas com iniciais 

maiúsculas, como estão na Constituição e(ou) na legislação 
infraconstitucional, quanto com letras iniciais minúsculas. 

Neologismos e palavras de outros idiomas devem estar registrados 

com marca formal — como aspas ou sublinhado —, sendo apenada a ausência 
dessa marca. 

Na translineação, a separação de sílabas deve seguir as regras da 
gramática. É apenada ausência de marca de translineação, assim como a 
colocação de hífen no início da linha, se se trata de marca única de 

translineação. Não são considerados erros de translineação os espaços 
deixados ao final da linha. Em se tratando de palavra simples, o emprego de 

dois hifens — um ao final da linha e o outro no início da seguinte — não é 
apenado. Em se tratando de palavra composta, o emprego de hífen apenas 
ao final da linha não é apenado. 

 

Morfossintaxe e Pontuação 

Não é apenado o emprego da vírgula, se facultativo. Nas enumerações, 
por exemplo, é facultativo o emprego de vírgula antes de etc. 

No caso de o contexto sob análise exigir a colocação de duas vírgulas e 

nenhuma delas tiver sido empregada no texto, assinala-se somente um erro, 
preferencialmente, na primeira omissão. É o que ocorre com as orações 

subordinadas adjetivas explicativas: O Supremo Tribunal Federal, que possui 
competência para julgar os recursos extraordinários, é composto de onze 
ministros. 

Avalia-se a pontuação nas referências a artigos e leis. Se a ordem na 
referência for crescente, não se usa a vírgula, como, por exemplo, em: inc. II 

do art. 29 da CF; entretanto, caso a ordem apresentada seja decrescente, 
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como, por exemplo, em: art. 29, inc II, da CF, a vírgula é obrigatória, pois 
“inc. II” é considerado elemento apositivo de “art. 29”. Considera-se, nesse 

caso, a existência de relação direta entre o artigo e a Constituição, não sendo 
possível estabelecer a ligação entre o inciso e a Constituição, pois, nessa 

última hipótese, há a perda de significado e de coerência lógica. É comum, 
porém, os candidatos se confundirem e escreverem “art. 29, da CF”, caso em 
que a pontuação é apenada. (ver pág. 13) 

 

ORDEM CRESCENTE 

 

 

NÃO SE USA VÍRGULA 

 

 

ORDEM DECRESCENTE 

 

 

A VÍRGULA É OBRIGATÓRIA 

 

Apena-se a ausência de ponto final após palavras abreviadas: etc.; id. 
(idem), Dr. (doutor). 

Quando coincidir com o ponto-final, o ponto abreviativo acumula a 
função deste, por isso é apenada a repetição: Foram convidados para o 
debate: políticos, professores, engenheiros etc. 

Apena-se o emprego do sinal de dois-pontos quando, na introdução de 
uma explicação, já houver elemento que desempenhe essa função, como, por 

exemplo, uma conjunção. Nos centros populacionais, as pessoas vivem com 
muito receio porque: o trânsito é caótico, a lentidão aumenta a cada dia. 

A abertura de aspas/parênteses sem fechamento (ou vice-versa) é 

marcada como um único erro. 

 

Emprego e colocação de termos /construção do período 

Não se apena a alternância no emprego dos pronomes demonstrativos 
de 1.ª e de 2.ª pessoas (este/esse; isto/isso); entretanto, nas referências a 

tempo e local, cobra-se o emprego específico do pronome (neste século, para 
o século atual; neste continente, para a América do Sul, por exemplo); apena-

se, também, o emprego indevido do pronome demonstrativo em alusão 
discriminada a termos já mencionados: “aquele”, para o referido em primeiro 
lugar, e “este”, para o que foi nomeado por último (A Constituição e a lei 

ordinária regulam tal assunto, esta nos aspectos específicos, aquela nos 
gerais). 
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Apena-se o emprego do demonstrativo “mesmo” no lugar de pronome 
substantivo: Depois de ler o questionário, percebi que era preciso reelaborar 

o mesmo. Depois de ler o questionário, percebi que era preciso reelaborá-lo. 

Apena-se o emprego do pronome relativo “onde” em referência a 

antecedente que não expresse a noção de lugar: Na situação incide o IPVA, 
pois existe a propriedade de veículo automotor onde o contribuinte é o 
proprietário. 

Apena-se o emprego de verbo no gerúndio para expressar futuro, 
quando não estiver em contexto de duração (gerundismo): Vou enviar/ 

Enviarei (vou estar enviando) o documento. / As agências de viagem 
anunciam que tomarão (vão estar tomando) as devidas providências para que 
os passageiros possam chegar a seus destinos com tranquilidade. 

Apenam-se as construções ambíguas do tipo: “praticar o crime do 
artigo n.º...”, “solicitar danos morais” etc. 

  

 Concordância nominal e verbal 

Apena-se o emprego do  

 plural nos verbos impessoais fazer (em sentido de ‘tempo’) e haver 
(em sentido de ‘existir’):  

Fazia(m) muitos meses.  

Havia(m) muitos estudantes na manifestação.  

 plural em verbos seguidos de preposição, em construção impessoal 
com o pronome se:  

Trata(m)-se dos melhores profissionais.  

Precisa(m)-se de empregados.  

Apela(m)-se para todos.  

 plural quando o sujeito for composto pela expressão cada um de 
seguida de nome no plural:  

Cada um dos processos tem (têm) respaldo legal distinto.  

 singular nos verbos existir, bastar, faltar, restar, sobrar com sujeito 
no plural:  

Faltam (Falta) professores para o ensino médio.  

 plural em relação a uma unidade:  

A obra custará R$1,25 bilhão (bilhões).  

Ganhou R$1,87 milhão (milhões).  

 plural quando o sujeito coletivo estiver junto ao verbo e não vier 

especificado:  

O grupo veio (vieram) muito tarde. 

Apena-se a ausência de concordância entre o verbo transitivo direto 

com o pronome apassivador se e o sujeito: Buscam (Busca)-se novas formas 
de gerência.  
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Apena-se a ausência de concordância, em gênero e número, no 
emprego de particípios antecipados: Vistos (Visto) os índices... / Dadas 

(Dado) as suas ideias...  

 

Regência nominal e verbal 

 Apena-se construção com pronome relativo (que, o qual, os quais etc.) 
na qual se verifique desrespeito às regras de regência verbal:  

O documento Ø que fiz referência no processo é de grande importância. O 
documento a que fiz referência no processo é de grande importância.  

 Apena-se o emprego do pronome lhe como objeto direto:  

Nós o (lhe) convidamos.  

 Apena-se o emprego do pronome o como objeto indireto:  

A posição lhe (o) traz desconforto.  

 Apena-se o emprego do pronome se com passiva analítica:  

Sempre (se) é cobrado o tributo. 

 O emprego de palavras repetidas é marcado como um único erro de 
morfossintaxe: 

Isso seria o mesmo, por exemplo, que a luta luta de irmãos. 

 

Propriedade Vocabular 

Considera-se erro nesse aspecto:  

 o estabelecimento de diálogo com o leitor (uso da função apelativa da 

linguagem): Não se impressione com as aparências.  

 o emprego de palavras repetidas de forma viciosa no mesmo 
parágrafo (considera-se apenas um erro, na primeira repetição).  

 o emprego indevido de parônimos:  

 O presidente avocou (evocou) a si a decisão sobre o projeto.  

 O servidor autuou (atuou) o processo.  

 Enquanto esperavam, ele deferiu (diferiu) o pedido com muita 
rapidez.  

 Depois dos cumprimentos (comprimentos), ele iniciou a palestra.  

Veja outros exemplos: 

 Absolver x Absorver 

 Deferimento x Diferimento 

 Descriminar x Discriminar 

 Elidir x Ilidir 

 Emenda x Ementa 

 Ratificar x Retificar 

 Mandato x Mandado 

 Flagrante x Fragrante 
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 o emprego inadequado de uma expressão por outra:  

 a cerca de/acerca de/há cerca de;  

 a fim de/afim;  

 à medida que/na medida em que;  

 ao encontro de/de encontro a;  

 ao invés de (‘ao contrário de’)/em vez de (‘substituição’);  

 a princípio/em princípio/por princípio  

 onde/aonde/donde;  

 tampouco/tão pouco;  

 sob/sobre.  

 o uso de expressões não dicionarizadas:  

 de formas que (de forma que/a);  

 demais disso;  

 eis que (para introduzir oração causal);  

 face de (em face de/à face de/face a);  

 frente a (em frente de, no sentido de ‘em face de’);  

 inobstante;  

 lado outro;  

 no que pertine (verbo inexistente);  

 no que atine (verbo inexistente);  

 vez que (uma vez que).  

 o uso de expressões coloquiais (em textos formais):  

 arrebentar a boca do balão;  

 bola da vez;  

 estar a mil;  

 estar com a corda toda.  

 

 

 Citação à Súmulas 

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. 

8.3. Outros bizus 
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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: 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 Com certeza você não perderá pontos se fizer dessa forma. 

 

Não deixe a sua frase “torta” 

 Um erro bastante comum que os candidatos costumam cometer é o 

defeito na construção de frases. Sabemos que as frases, em geral, devem ter 

sujeito, verbo e objetos ou complementos. Frases construídas sem um 

elemento essencial perdem o equilíbrio, ficam sem sentido, em suma, 

“tortas”. 

 Observe alguns exemplos de frases “tortas”: 

“____________________________________________________________

____________________________________________________________” 

 Veja que o autor não mencionou em que circunstâncias as 

penalidades citadas são cabíveis. 

“____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________” 

 A palavra considerando pede que seja citada alguma consequência, o 

que não ocorreu. 

 

Não economize nas virgulas 

 Sabemos que a pontuação com vírgulas facilita a leitura e a 

compreensão do texto. Faça a comparação entre os dois textos a seguir e 

depois vamos tirar juntos as conclusões possíveis. 
 

Texto 1 

O mandato do Presidente da República atualmente é de quatro anos, a 

Constituição Federal havia fixado originalmente a duração do mandato 

presidencial em cinco anos porém em virtude de emenda constitucional ficou 

estabelecido que esse mandato passaria a ser de quatro anos sempre vedada 

a reeleição para o período seguinte.  
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Texto 2 

O mandato do Presidente da República, atualmente, é de quatro anos. A 

Constituição Federal havia fixado, originalmente, a duração do mandato 

presidencial em cinco anos, porém, em virtude de emenda constitucional, 

ficou estabelecido que esse mandato passaria a ser de quatro anos, sempre 

vedada a reeleição para o período seguinte. 
 

 Podemos concluir que, no segundo texto, a colocação de virgulas e 

ponto deixou a leitura muito mais cadenciada e facilitou a compreensão. 

 

Evite expressões populares e “clichês” 

 As expressões populares, conhecidas como “clichês”, tornam a 

linguagem empobrecida, vulgarizam o texto e obscurecem o conteúdo. Veja 

alguns exemplos de expressões que devem ser evitadas: 

1. Hoje em dia 

2. Na atualidade 
3. Atualmente 
4. No mundo de hoje 

5. Desde épocas remotas 
6. Nos dias de hoje 

7. Desde os primórdios 
8. Ultimamente 
9. A população precisa se conscientizar 

10.Futuro melhor para as próximas gerações 
11.Governantes corruptos ou governos corruptos 

12.Pensar positivo 
13.A esperança é a última que morre 
14.A saúde é uma questão muito importante 

15.Antes de mais nada 
16.Bater na mesma tecla 

17.Como se sabe 
18.Da noite para o dia 
19.E ainda por cima 

20.Intimamente ligado 
21.Para se ter uma ideia 

22.Reside no fato 
23.Fonte inesgotável 
24.Importância vital 

25.Luz no fim do túnel 
 

Respostas na 3ª pessoa 

 Ao redigir uma resposta na terceira pessoa do plural o autor não se 

identifica com o leitor, já que os argumentos são expostos de forma 

impessoal. Isso, aliás, confere ao texto um ar de imparcialidade, embora se 

saiba que é a visão do autor que está sendo discutida. Esse procedimento faz 

o leitor (examinador) aceitar mais facilmente as ideias expostas no texto. 
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 Veja os exemplos a seguir: 

Exemplo 1 

____________________________________________________________. 
 

Exemplo 2 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 Podemos perceber que o segundo exemplo tem um maior poder de 

convencimento, pois ele foi redigido na terceira pessoa.  

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

 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 


