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APRESENTAÇÃO 

Foi autorizado o provimento de 309 vagas para o concurso Depen (Departamento 
Penitenciário Nacional)! 

Através de publicação no último dia 31 de dezembro de 2019, em edição extra do Diário 
Oficial da União, foi autorizada a realização do concurso Depen, com previsão de 294 vagas 
para Agente Federal de Execução Penal (nível médio) e 15 vagas para Especialista Federal 
em Assistência à Execução Penal (nível superior). 

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 realizou o 
último 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. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-depen/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-depen/
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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. 

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)! 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-depen/
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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 ;-) 

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://bit.ly/revisoeseficientes
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Olá, servidores. Tranquilo?  

Esta aula 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 que os melhores jogadores são aqueles que conhecem bem as regras. 

Prof. Carlos Roberto 
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. 

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. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

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 questões cobradas de 2014 a 2019. Isso nos permite visualizar os assuntos 
“preferidos” da banca examinadora. 
 
 

Língua Portuguesa 

% de cobrança em provas anteriores  

Cebraspe (Cespe) 

Interpretação de textos. 37,15% 

Reescrita de frases 14,94% 

Pontuação. 8,75% 

Semântica. 7,27% 

Classes de palavras; Formação e estrutura das palavras. 7,00% 

Ortografia, Acentuação e Crase. 6,06% 

Concordância verbal, nominal e vozes verbais. 5,79% 

Tipologia Textual. 3,10% 

Termos da oração. 2,56% 

Palavras “se”, “que” e “como”. 1,88% 

Regência nominal e verbal. 1,62% 

Colocação pronominal. 1,62% 

Relação de coordenação e subordinação das orações. 1,48% 

Linguagem. 0,81% 

TOTAL (743 questões analisadas) 100,00% 

 
Separamos os dados três grupos: o Grupo 1 foi cobrado em 77,43% das questões; o Grupo 2, em 
15,09%; e o Grupo 3, em 7,84%.  

Os gráficos abaixo de cada grupo nos mostram, em maior nível de detalhe, os assuntos mais 
cobrados nas provas de Língua Portuguesa: 
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GRUPO 1 (75,10%) 

 

GRUPO 2 (19,38%) 
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GRUPO 3 (5,52%)  

 

 

Como se pode observar, você tem de estar “fera” em interpretação de textos e, também, em 
pontuação. São dois estilos de cobrança que abrangem conhecimentos de todos os assuntos. 
Engana-se quem acha que não precisa conhecer as regras gramaticas para interpretar textos e 
reescrever orações. Ligue o sinal de alerta, pois a maioria das questões sairá daí! 

Ademais, não depreciem os Grupos 2 e 3. Há assuntos recorrentemente cobrados (concordância, 
termos da oração), porém em menor incidência. Sabe aquele “pontinho” que você precisa para dar 
um empurrão e colocá-lo dentro das vagas? Pois bem, ele poderá surgir de uma questão desses 
dois grupos. 

Obviamente, tudo é uma questão de estratégia, e isso pode variar de acordo com a situação na 
qual você se encontra. 

Você pode estar em três situações distintas:  
 
1 – ainda não estudou toda matéria e está sem tempo; 
2 – ainda não estudou toda a matéria e está com tempo; 
3 – já estudou toda a matéria. 

Caso esteja na situação 1, nossa dica é focar exclusivamente no Grupo 1 (ou nos Grupos 1 e 2, caso 
dê tempo); se estiver na situação 2, estude os três grupos; se estiver na situação 3, também 
estude os três grupos para fazer uma boa revisão. 

Portanto, você somente eliminará os grupos de menor incidência estatística se estiver sem tempo 
e correndo para revisar todo o edital antes da prova. Caso contrário, prefira revisar o material 
completo, combinado? 
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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!  
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CRIMINOLOGIA E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Livia Vieira e 

Vinícius de Oliveira 

Olá, pessoal, tudo bem?  

Meu nome é Livia Vieira, ocupo o cargo de Técnico Superior Jurídico na Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro.  

E o meu é Vinícius de Oliveira, sou Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2010. 

Com esse pequeno e-book, pretendemos trazer uma breve contribuição de como estudar a 
disciplina Criminologia e Legislação Específica para o concurso do DEPEN. 

Bem, vamos à estatística: 

CEBRASPE (CESPE) 

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

Criminologia e Legislação Específica 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Lei do Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65) 22,1% 

Lei Antitortura (Lei nº 9.455/97) 16,2% 

Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro (Lei nº 
12.850/2013) 

14,7% 

Sistema Penitenciário Federal (Lei nº 11.671/2008 e Decreto nº 
6.877/2008) 

14,7% 

Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) 11,8% 

Criminologia 11,8% 

Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro (Lei nº 
9.613/1998) 

8,8% 

 

  

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, 

Livia Vieira 

Vinícius de Oliveira 
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DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Prof. Vinícius de Oliveira 

Olá, pessoal, tudo bem?  

Meu nome é Vinícius de Oliveira, sou Analista do Passo Estratégico das disciplinas Direitos 
Humanos e Cidadania e Ética. Exerço o cargo de Auditor-Fiscal da RFB, tendo sido aprovado no 
concurso realizado em 2009. 

Com esse pequeno e-book, pretendo trazer uma breve contribuição de como estudar a disciplina 
Direitos Humanos e Participação Social para o concurso do DEPEN. 

Bem, vamos à estatística: 

CEBRASPE (CESPE) 

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

Direitos Humanos e Participação Social 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 43,0% 

Programa Nacional de Direitos Humanos 23,7% 

Direitos Humanos na Constituição Federal 18,3% 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (arts. 62 
a 64 da Lei de Execução Penal). Conselhos Penitenciários (arts. 
69 e 70 da Lei de Execução Penal). Conselhos da Comunidade 

(arts. 80 e 81 da Lei de Execução Penal). 

8,6% 

 Política Nacional de Participação Social (Decreto nº 
8.243/2014).  

5,4% 

Regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas 1,1% 
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Gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de incidência. 

 

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

Um grande abraço, 

Vinícius de Oliveira 
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NOÇÕES DE ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

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 e Ética, 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, Ética 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 Ética no Serviço Público para o concurso do DEPEN. 

Bem, vamos à estatística: 

CEBRASPE (CESPE) 

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

Noções de Ética no Serviço Público 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Lei nº 8.429/1992 - Improbidade Administrativa 47,9% 

Lei nº 8.112/1990 - Estatuto dos Servidores Federais 23,7% 

Decreto nº 1.171/1994 (Código de Conduta do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal) 

18,1% 

Teoria da Ética 10,2% 

 

  

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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