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APRESENTAÇÃO 

Foi publicado nesta sexta-feira, 20 de dezembro, o edital PGDF, ofertando 100 vagas 
imediatas para os cargos de Técnico Jurídico e Analista Jurídico na Procuradoria Geral do 
Distrito Federal.  As remunerações variam de R$ 4.720,00 a R$ 7.320,00 

E, para ajudá-lo em sua preparação, a equipe do Passo Estratégico resolveu disponibilizar 
uma análise das matérias serão cobradas em prova e que serão tratadas no nosso curso 
(clique aqui para conferir), procurando identificar quais assuntos que vêm sendo mais (ou 
menos) cobrados em provas de concursos realizados pelo Cespe (banca que realizará o 
concurso). 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de 
revisão, que possui como objetivo melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. Fazer com 
que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do 
conteúdo no momento que você mais precisa – na hora da prova. 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos 
públicos são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria 
que foi estudada. 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões 
de conteúdo. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/procuradoria-geral-do-distrito-federal-pg-df-passo-estrategico/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/procuradoria-geral-do-distrito-federal-pg-df-passo-estrategico/
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Só que muitos alunos possuem dificuldades em realizar uma boa revisão. Muitos até 
acreditam que sabem revisar, mas poderiam melhorar significativamente o processo de 
revisão. 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue 
na prova lembrando de tudo! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta 
experiência em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos 
órgãos de mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e 
municipais, Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária 
Federal, dentre outros. 

Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos da banca específica do concurso, para que nossos alunos 
saibam quais são os assuntos mais cobrados pela banca 

c) questões comentadas da banca específica do concurso, no nível que será cobrado na 
prova 

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine 
bastante todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato possua uma visão 
mais global do conteúdo e compreenda melhor o conteúdo já estudado. 

Além disso, é importante frisar que o nosso material é bem enxuto, com poucas páginas, 
para otimizar o tempo do aluno, permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 

 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma 
olhada nas nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar 
revisões eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Enfim, sem mais delongas, esperamos que você faça um ótimo proveito deste e-book e que 
ele efetivamente te ajude a conquistar uma vaga no certame. 

Trate-o com muito carinho: tivemos um trabalho gigantesco para levantar essas 
valiosíssimas informações ;-) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/procuradoria-geral-do-distrito-federal-pg-df-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes
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Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

 

                             Prof. Túlio Lages                            f 

Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories 

do Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele 
fique famoso entre milhares de pessoas! 

 

  

https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br


 
 

 

 
 

Passo Estratégico – Cespe/PG-DF 
e-book – Técnico Jurídico – Apoio Administrativo 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 4 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Olá, servidores. Tranquilo?  

Sou o professor Carlos Roberto, formado em Ciências Contábeis e Atuariais pela Universidade de 
Brasília – UNB, pós-graduado em Controladoria Governamental e, também, em Língua Portuguesa 
(Linguística Aplicada). Durante dez anos (2003-2013), fui servidor do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios – TJDFT e, atualmente, ocupo o cargo de Analista da carreira de Especialista 
do Banco Central do Brasil – BCB. No Estratégia Concursos, sou Professor, Coach e Coordenador 
dos cursos de discursivas e do serviço de recursos para provas discursivas. 

Este e-book é para discutirmos, em maior nível de detalhamento, acerca da análise estatística que 
fizemos para montar nosso curso. 

Nosso objetivo é coletar, explorar e apresentar grandes quantidades de dados (questões cobradas 
em provas anteriores) para descobrir padrões e tendências. Com base nos resultados obtidos, 
torna-se mais fácil a tomada de decisão para um processo de revisão mais acelerado da nossa 
disciplina, focado nos assuntos mais recorrentes.  

Entretanto, cumpre-me salientar que, a despeito de os números serem fortes indicativos de como 
virão as próximas provas, estamos tratando de comportamentos passados, com boa probabilidade 
de se repetirem, mas isso não significa que você deve ignorar assuntos menos cobrados. Seu 
estudo deve ser sempre completo!  

Por esse motivo, visitaremos todos os aspectos passíveis de cobrança, independentemente dos 
percentuais estatísticos, mas alertaremos quando esses percentuais forem significativos. 

Talvez, você nunca tenha olhado para a disciplina de Língua Portuguesa por uma perspectiva 
numérica. Aproveite esta oportunidade para definir seus próximos passos e aprimorar sua 
estratégia de estudo. 

Lembre-se de que os melhores jogadores são aqueles que conhecem bem as regras. 

 
CEBRASPE (CESPE) 

Nas questões elaboradas pela Cebraspe (Cespe), o candidato deve marcar a resposta certa ou 
errada. Há, também, questões de múltipla escolha com cinco alternativas. 

As assertivas das questões de certo ou errado são analisadas individualmente e cada erro anula 
um acerto, o que faz dessas questões as mais temidas pelos candidatos. Por esse motivo, nunca 
tente “chutar” as questões da Cespe! 

Para essa banca, “decorar” não é a metodologia mais eficiente de estudo, pois, muitas vezes, 
apenas uma palavra trocada torna errada a assertiva. Assim, os candidatos devem se preocupar 
com um conhecimento real da matéria, e não apenas com a memorização. A Cespe costuma 
também cobrar um raciocínio mais analítico, o qual exige do candidato boa capacidade de 
interpretar dados. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística para se preparar para provas de Língua Portuguesa da banca Cespe é 
fundamental, pois, historicamente, não são cobrados todos os aspectos constantes do edital. A 
banca possui assuntos “queridinhos”, recorrentemente cobrados em provas anteriores. Aqui, 
nossa missão será treinar você para enfrentá-los com tranquilidade. 

Com o intuito de fazer um estudo direcionado, de acordo com as especificidades da banca, fizemos 
um ranking com os percentuais de incidência segregados por assunto, baseando-nos numa 
amostra de 534 questões. Isso nos permite visualizar os assuntos “preferidos” da banca 
examinadora em concursos de Tribunais e Procuradorias. 
 

Língua Portuguesa 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Interpretação de textos. 38,71% 

Pontuação. 10,51% 

Regência nominal e verbal. 8,32% 

Classes de palavras; Formação e estrutura das palavras. 7,56% 

Concordância verbal, nominal e vozes verbais. 6,58% 

Ortografia, Acentuação e Crase. 6,13% 

Relação de coordenação e subordinação das orações. 5,40% 

Termos da oração. 3,98% 

Tempos e modos verbais 2,92% 

Colocação pronominal. 2,31% 

Tipologia Textual. 1,82% 

Palavras “se”, “que” e “como”. 1,56% 

Linguagem. 1,31% 
 

 
O gráfico abaixo mostra, em maior nível de detalhe, os assuntos mais cobrados nas provas de 
Língua Portuguesa da banca Cebraspe: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pessoal, nosso intuito foi apenas apresentar-lhes esses números para justificar a abordagem que 
faremos ao longo do nosso curso e servir de orientação na administração do seu tempo, o qual eu 
considero o bem mais precioso que um “concurseiro” pode ter. 

Só existe um aspecto presente em nossas vidas em que somos absolutamente iguais: todos nós 
temos dias com 24 horas de duração. 

Sabe qual é a diferença entre o aprovado e o reprovado? O aprovado tem maior capacidade de 
gerir seu tempo, de modo a otimizá-lo para conseguir melhores resultados. 

Quer ser aprovado? Aprenda a ser um bom gestor do tempo! 

Tenho a convicção de que esses números aqui apresentados poderão contribuir um pouco para 
que você possa gerenciar melhor seu tempo quanto ao estudo da Língua Portuguesa. 

Desejo a todos nós um excelente curso e que ele possa ser um dos instrumentos que o auxiliará a 
alcançar o tão sonhado cargo público. 

 

Forte abraço! 

  

38,71%

10,51%
8,32%7,56%6,58%6,13%5,40%3,98%2,92%2,31%1,82%1,56%1,31%
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ARQUIVOLOGIA  

Prof. Rodrigo Perni e Prof. Piero Albuquerque 

Olá turma, tudo bem?  

Aqui quem fala é o Piero Albuquerque, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Coach do 
Estratégia Concursos e responsável pela elaboração e análise estatística do Passo Estratégico nas 
disciplinas de Legislação Tributária Municipal e Arquivologia. 
 
Sou formado em Administração e atualmente curso o 8º período de Direito.  
 
Fui aprovado nos seguintes concursos:  Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal/4ª 
Região, Sargento do Exército, Polícia Rodoviária Federal, Técnico do Ministério Público da União e 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.  
 
Estarei escrevendo este material juntamente com Rodrigo Perni, Auditor-Fiscal da Receita Federal 
do Brasil, Coach do Estratégia Concursos. Formado em Administração de Empresas e atualmente 
cursando o 4º período do curso de Direito. A sua aprovação ocorreu no concurso do ano de 2005, 
na 21ª posição no concurso para Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.   

CEBRASPE (CESPE) 

Em nossa análise, podemos perceber a banca fragmentando os assuntos exigidos, no entanto, a 
maior concentração está nos tópicos Gestão da Informação e de Documentos e Conceitos 
Fundamentais de Arquivologia. 

Foi feita a análise de aproximadamente 480 questões da banca nos anos de 2018 e 2019. A 
CEBRASPE elaborou concursos para os órgãos a seguir listados nos anos pesquisados: ABIN, 
EBSERH, EMAP, FUB, IFF, IPHAN, MPE, MPU, PC MA, PF, PGE PE, STM, TCE PA, TCE PB e TJ AM.  

Dentro de nossa população, tivemos os seguintes tópicos: 

Arquivologia 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Gestão da Informação e de Documentos 34,48% 

Conceitos Fundamentais de Arquivologia 32,33% 

Preservação de Documentos de Arquivo 14,22% 

Legislação e Normas de Arquivologia 8,62% 

Automação e Informatização de Arquivos 4,75% 
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Tipologias Documentais e Suportes Físicos 3,87% 

Órgãos de Documentação e Instituições Arquivísticas (Museus, 
Bibliotecas, etc.) 

1,73% 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É isso turma!  

Esperamos que esta análise possa ajudar a traçar uma estratégia mais eficaz em seus estudos.  

Bons estudos! 

 

Professor Piero Albuquerque e Professor Rodrigo 
Perni 

Instagram: @professorpieroalbuquerque 

                               @coachrodrigoperni 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Prof. Vinícius Nascimento 

Olá concurseiro(a), tudo bem?  

Sou o Prof. Vinícius Nascimento, natural de Brasília, mas residindo em Manaus, coração da nossa 
Amazônia! Sou formado em Gestão Pública, pós-graduando em Contabilidade Pública e também 
em Planejamento e Orçamento Governamental, atualmente finalizando minha graduação em 
Ciências Contábeis. 

Minha experiência como concurseiro iniciou em 2005, quando fui aprovado para um emprego 
público na CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.  

Em 2006, quando estava estudando para Técnico Administrativo da ANEEL – Agência Nacional de 
Energia Elétrica – vi uma propaganda do concurso da Escola de Sargentos das Armas. Não pensei 
duas vezes e fiz minha inscrição. Fui aprovado e fui iniciar o Curso de Formação de Sargentos em 
Campo Grande – Mato Grosso do Sul, sendo que, ao final do curso, fui classificado na cidade de 
Jaguarão – Rio Grande do Sul – na fronteira com o Uruguai.  

No final de 2011, fui transferido para Boa Vista, no estado de Roraima. Logo no início de 2012 fiz a 
prova para Técnico Judiciário – Área Administrativa do TRT 11ª Região, no qual fui aprovado em 
54º lugar.  

No mesmo ano, fiz o concurso para Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Roraima, ficando 
classificado. Em 2013, fui aprovado em 37º lugar para Técnico Administrativo do Ministério Público 
da União.  

No final de 2013 saíram 2 editais: Agente Administrativo da Polícia Federal e Assistente em 
Administração da Universidade Federal de Roraima. Com esforço e dedicação, fui aprovado nos 
dois: (5º lugar para Agente Administrativo e 37º para a UFRR). Em junho de 2014 fui nomeado para 
a UFRR e dois meses depois para a Polícia Federal.  

Em 2015 saiu o edital para Gestor Público do Instituto Federal de Roraima. Resolvi fazer a prova e 
fui aprovado em 1º lugar, porém optei por não assumir, pois, a lotação iria prejudicar meus 
projetos, afinal já estava ministrando aulas presenciais e on-line. Nesse mesmo ano entrei para o 
curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima, em primeiro lugar. 

Em 2016 saiu o edital para Contador da Universidade Federal de Roraima, fiz a prova e fui 
aprovado em primeiro lugar, mas não assumi pois, estava no 4º semestre da faculdade. 

Em 2017 fiz a prova de Analista Judiciário – Área Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho 
da 11ª Região e fiquei classificado em 42º lugar. 

E, em 2019, veio minha grande conquista: aprovação em 9º lugar para Consultor Legislativo, área 
de Finanças Públicas da CLDF com a maior nota na prova de conhecimentos específicos (47 acertos 
de um total de 50). 

Estou contando as vitórias, mas também foram muitas reprovações, entre elas Senado, TCU e 
TCE/PE. Isso é simplesmente para dizer que sei exatamente o que você está passando nessa etapa. 
Vitórias e derrotas fazem parte!! O que importa é como você reage diante das derrotas: desistir 
ou aprender com os erros? Garanto que a segunda hipótese é a mais correta, afinal, só não passa 
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quem desiste!! 

Como professor, iniciei em aulas presenciais nas cidades de Boa Vista e Manaus, tendo ministrado 
aulas em Recife, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Entrei para o quadro de professores do Tec 
Concursos, renomado site de questões comentadas, além disso trabalhei em diversos sites de 
cursos online nas disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária, Administração Geral e 
Pública e Contabilidade Geral e Pública. 

CEBRASPE (CESPE) 

Em nossa análise, percebemos o estilo CESPE de fazer questões. A banca vai muito além do 
decoreba. Explora muito bem o conhecimento e sua aplicação em situações práticas. O mero 
“decoreba” não é suficiente para uma boa prova da banca. 

Procure ler o MCASP e MTO para as provas. No MCASP, há um tópico “Perguntas e Respostas”. Lá 
você pode encontrar informações importantes para a prova. 

Analisamos 593 questões do CESPE nos últimos 6 anos apenas da área de tribunais, procuradorias 
e ministério público. Com base na análise, identificamos os seguintes percentuais de cobrança:  

 

Administração Financeira e Orçamentária 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Lei de Responsabilidade Fiscal 17,71% 

2 O orçamento público no Brasil. 2.1 Sistema de planejamento 
e de orçamento federal. 2.2 Plano plurianual. 2.3 Diretrizes 

orçamentárias. 2.4 Orçamento anual. 

16,36% 

Estágios da Despesa, Restos a Pagar e Despesas de Exercícios 
Anteriores, Suprimento de Fundos 

10,79% 

1.3 Princípios orçamentários. 7 Lei nº 4.320/1964 e suas 
alterações. 

10,29% 

4 Receita pública. 4.1 Conceito e classificações. 4.3 Fontes. 7 
Lei nº 4.320/1964 e suas alterações. 

10,29% 

5 Despesa pública. 5.1 Conceito e classificações. 7 Lei nº 
4.320/1964 e suas alterações. 2.6 Classificações orçamentárias. 

2.7 Estrutura programática. 

9,78%  

2.8 Créditos ordinários e adicionais. 7 Lei nº 4.320/1964 e suas 
alterações. 

6,41% 
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1.4 Ciclo orçamentário. 1.5 Processo orçamentário. 2.5 Sistema 
e processo de orçamentação. 3.4 Alterações orçamentárias. 7 

Lei nº 4.320/1964 e suas alterações. 

5,23% 

Estágios da Receita e Dívida Ativa 5,06% 

1 Orçamento público. 1.1 Conceito. 1.2 Técnicas 
orçamentárias. 

4,55% 

4.2 Sistemas de informações.  3,53% 

Observe que os assuntos mais exigidos são a LRF, instrumentos de planejamento e orçamento (PPA 
– LDO – LOA), estágios da despesa, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimento 
de fundos, princípios orçamentários, receita e despesa pública. Juntos, esses assuntos representam 
um total de 75,22% das questões cobradas entre 2013 e 2019 na área de tribunais e Ministério 
Público. Portanto, foco total nesses assuntos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Então é isso! Espero que essa análise possa lhe ajudar a traçar uma estratégia mais efetiva nos seus 
estudos. Aproveito para deixar minhas redes sociais para que possamos manter um contato mais 
próximo e você possa tirar dúvidas por lá!  

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Prof. Vinícius Nascimento 

    @proviniciusnascimento 

      prof. vinícius.nascimento@gmail.com 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

Prof. Gustavo Garcia e 

Prof. Vinícius de Oliveira 

Olá, pessoal, tudo bem?  

Meu nome é Gustavo Garcia, sou Analista do Passo Estratégico das disciplinas Administração Geral 
e Pública, Coach para Concursos aqui pelo Estratégia Concursos e Auditor-Fiscal da RFB, cargo para 
o qual fui aprovado em 7º lugar nacional no concurso realizado em 2009.  

E eu sou Vinícius de Oliveira, Analista do Passo Estratégico das disciplinas Administração Geral e 
Pública e Legislação Aduaneira. Sou Auditor-Fiscal da RFB, também aprovado no concurso de 2009. 

Com esse pequeno e-book, pretendemos trazer uma breve contribuição de como estudar a 
disciplina Noções de Administração para o concurso da PG-DF. 

Bem, vamos à estatística: 

CEBRASPE (CESPE) 

Levantando os últimos anos de provas do Cebraspe, tivemos os seguintes assuntos mais cobrados. 

Administração Geral e Pública 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Gestão de Processos 5,16% 

Estrutura Organizacional 4,15% 

Vale ressaltar que os percentuais acima referem-se à incidência dos assuntos em 
comparação a todos os tópicos que compõem a disciplina Administração Geral e Pública. 

Além disso, lembramos que o assunto Organização Administrativa, que também consta em 
nosso curso, é comumente cobrado dentro da disciplina Direito Administrativo, motivo 
pelo qual a comparação com assuntos típicos da disciplina Administração Geral e Pública 
ficaria distorcida.  

Ao longo das aulas, detalharemos como a estatística acima poderá auxiliar na priorização do 
que é mais importante estudar! 

Um grande abraço, 

Gustavo Garcia 

Vinícius de Oliveira 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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NOÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS 

Prof. Gustavo Garcia e 

Prof. Vinícius de Oliveira 

Olá, pessoal, tudo bem?  

Meu nome é Gustavo Garcia, sou Analista do Passo Estratégico das disciplinas Administração Geral 
e Pública, Coach para Concursos aqui pelo Estratégia Concursos e Auditor-Fiscal da RFB, cargo para 
o qual fui aprovado em 7º lugar nacional no concurso realizado em 2009.  

E eu sou Vinícius de Oliveira, Analista do Passo Estratégico das disciplinas Administração Geral e 
Pública e Legislação Aduaneira. Sou Auditor-Fiscal da RFB, também aprovado no concurso de 2009. 

Com esse pequeno e-book, pretendemos trazer uma breve contribuição de como estudar a 
disciplina NOÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS para o concurso da PG-DF. 

Bem, vamos à estatística: 

CEBRASPE (CESPE) 

Levantando os últimos anos de provas do Cebraspe, tivemos os seguintes assuntos mais cobrados. 

Noções de Recursos Materiais 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Gestão de Estoques 25,45% 

Classificação de Materiais 23,64% 

Recebimento e Armazenagem 22,42% 

Compras 14,55% 

Gestão Patrimonial 13,94% 

 

  

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de incidência. 

 

Ao longo das aulas, detalharemos como a estatística acima poderá auxiliar na priorização do 
que é mais importante estudar! 

Um grande abraço, 

Gustavo Garcia 

Vinícius de Oliveira 
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