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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). 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/procuradoria-geral-do-distrito-federal-pg-df-passo-estrategico/


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. 

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 ;-) 

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.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/procuradoria-geral-do-distrito-federal-pg-df-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br


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. 

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 994 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. 42,96% 

Pontuação. 11,47% 

Regência nominal e verbal. 7,14% 

Classes de palavras; Formação e estrutura das palavras. 7,04% 

Ortografia, Acentuação e Crase. 7,04% 

Concordância verbal, nominal e vozes verbais. 5,53% 

Termos da oração. 3,52% 

Tipologia Textual. 3,22% 

Relação de coordenação e subordinação das orações. 3,12% 

Tempos e modos verbais 2,92% 

Palavras “se”, “que” e “como”. 2,41% 

Colocação pronominal. 2,31% 
 

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



 

 

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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DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages1 

Olá! 

Sou o professor Túlio Lages e, responsável pelas disciplinas Direito Constitucional e 
Direito Administrativo do Passo Estratégico. 

Para que você conheça um pouco sobre mim, segue um resumo da minha experiência 
profissional, acadêmica e como concurseiro: 

Coordenador e Analista do Passo Estratégico - disciplinas: Direito Constitucional e 
Administrativo. 

Auditor do TCU desde 2012, tendo sido aprovado e nomeado para o mesmo cargo 
nos concursos de 2011 (14º lugar nacional) e 2013 (47º lugar nacional). 

Ingressei na Administração Pública Federal como técnico do Serpro (38º lugar, 
concurso de 2005). Em seguida, tomei posse em 2008 como Analista Judiciário do 
Tribunal Superior do Trabalho (6º lugar, concurso de 2007), onde trabalhei até o 

início de 2012, quando tomei posse no cargo de Auditor do TCU, que exerço 
atualmente. 

Aprovado em inúmeros concursos de diversas bancas. 

Graduado em Engenharia de Redes de Comunicação (Universidade de Brasília). 

Graduando em Direito (American College of Brazilian Studies). 

Pós-graduado em Auditoria Governamental (Universidade Gama Filho). 

Pós-graduando em Direito Público (PUC-Minas). 

Com relação ao nível de cobrança de cada assunto de Direito Constitucional (DCON) do 
concurso em questão, temos o seguinte panorama: 

                                                   
1 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

Direito Constitucional (DCON) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e 
deveres individuais e coletivos. 

13,3% 

Organização político-administrativa do Estado. Estado 
federal brasileiro, União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e Territórios. 
12,4% 

Poder Judiciário. Disposições gerais. Órgãos do poder 9,3% 

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


judiciário. Organização e competências, Conselho 
Nacional de Justiça. Composição e competências. 

Controle de constitucionalidade. Controle judicial de 
constitucionalidade: conceito, histórico, sistemas, 

pressupostos, modalidades, órgãos competentes, sujeitos 
legitimados, objetos de controle, tipos de 

inconstitucionalidade, parâmetros de controle, 
formalidades, procedimentos, julgamentos, decisões, 
efeitos das decisões, técnicas de decisão, segurança e 

estabilidade das decisões. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Ação e por Omissão. Ação 

Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental. 

Representação Interventiva. Incidente de arguição de 
inconstitucionalidade. Recurso Extraordinário. Súmula 
Vinculante. Reclamação Constitucional. Controle não 

judicial de constitucionalidade: órgãos, institutos e 
procedimentos. 

8,0% 

Funções essenciais à justiça. Ministério Público, 
Advocacia Pública. Advocacia Privada e Defensoria 
Pública. Conselho Nacional do Ministério Público. 

6,2% 

Poder Legislativo. Estrutura. Funcionamento e 
atribuições. Comissões parlamentares de inquérito. 

5,8% 

Poder Executivo. Atribuições e responsabilidades do 
Presidente da República. 

4,9% 

Administração Pública. Disposições gerais, servidores 
públicos. 

4,0% 

Processo legislativo. Processo legislativo federal: 
conceito, espécies normativas, modalidades, fases. 
Processo legislativo estadual, distrital e municipal: 

Normas constitucionais federais aplicáveis. 

4,0% 

Aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de 
eficácia plena, contida e limitada. Normas programáticas. 

3,5% 

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 2,2% 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos políticos. 1,3% 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais.  Partidos 
políticos. 

1,3% 



Obs: Na tabela acima, caso haja algum assunto com o símbolo “*” ao final de sua 
descrição, significa que, mesmo que não tenha um alto grau de incidência em provas 
anteriores, deve ser considerado da mais alta relevância. Isso ocorre porque o tópico 
possui estrita relação com a missão institucional do órgão/cargo. 

 

Já para Direito Administrativo (DADM), temos o seguinte: 
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PG-DF - Analista Jurídico Direito e Legislação 
(DCON)

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Nacionalidade. 0,9% 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos Sociais. 0,4% 

Direito Administrativo (DADM) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Licitações e contratos administrativos. Legislação 
pertinente. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Lei nº 
10.520/2002 e demais disposições normativas relativas 

ao pregão. Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações 
(sistema de registro de preços). Lei nº 12.462/2011 e 

suas alterações (Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas). Fundamentos constitucionais. 

18,3% 

Contratos administrativos. Legislação pertinente. Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações. 

10,3% 



Improbidade administrativa. Lei nº 8.429/1992 e suas 
alterações. 

8,8% 

Ato administrativo. Conceito, requisitos, atributos, 
classificação e espécies. Extinção do ato administrativo. 

Cassação, anulação, revogação e convalidação. 
Decadência administrativa. 

7,7% 

Serviços públicos. Conceito. Elementos constitutivos. 
Formas de prestação e meios de execução. Delegação. 

Concessão, permissão e autorização. Classificação. 
Princípios. 

5,9% 

Processo administrativo. Lei nº 9.784/1999 e suas 
alterações. 

5,6% 

Poderes da administração pública. Hierárquico, 
disciplinar, regulamentar e de polícia. Uso e abuso do 

poder. 
4,7% 

Responsabilidade civil do Estado. Evolução histórica. 
Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. 

Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 
Responsabilidade por omissão do Estado. Requisitos para 
a demonstração da responsabilidade do Estado. Causas 

excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 
Reparação do dano. Direito de regresso. 

4,7% 

Princípios da Administração Pública. Conceito. Princípios 
expressos e implícitos da administração pública. 

3,5% 

Agentes públicos do Distrito Federal. Disposições 
constitucionais aplicáveis. Disposições doutrinárias. 

Conceito. Espécies. Cargo, emprego e função pública. 
Provimento. Vacância. Efetividade, estabilidade e 
vitaliciedade. Remuneração. Direitos e deveres. 

Responsabilidade. Processo administrativo disciplinar. 

3,2% 

Controle da administração pública. Controle exercido 
pela administração pública. Controle judicial. Controle 

legislativo. 
3,2% 

Entidades paraestatais e terceiro setor. Serviços sociais 
autônomos, entidades de apoio, organizações sociais, 
organizações da sociedade civil de interesse público. 

2,4% 

Estado, governo e administração pública. Conceitos. 
Elementos. Direito administrativo.  

1,8% 



Obs: Na tabela acima, caso haja algum assunto com o símbolo “*” ao final de sua 
descrição, significa que, mesmo que não tenha um alto grau de incidência em provas 
anteriores, deve ser considerado da mais alta relevância. Isso ocorre porque o tópico 
possui estrita relação com a missão institucional do órgão/cargo. 

 

Você já deve ter percebido que Direito Administrativo e Direito Constitucional são 
matérias enormes, não é verdade? E para ir bem em prova, é necessário estudar todo o 
edital, não tem como escapar, infelizmente. 

Por outro lado, as informações estatísticas podem te ajudar a priorizar melhor a 
revisão de cada assunto ou a alocar melhor seu tempo: por exemplo, você pode alocar 
uma quantidade maior de tempo para realizar mais exercícios dos assuntos mais 
recorrentes. 

Uma Estratégia dessas pode maximizar sua pontuação e, até mesmo, ser o diferencial 
entre ficar dentro das vagas ou no final da fila de aprovados. 

Espero que essas informações sejam de grande valia para que você alcance sua 
aprovação! 

Grande abraço e bons estudos! 

 

“A satisfação reside no esforço, não no resultado obtido. O esforço total é a 

plena vitória.” 

(Mahatma Gandhi) 
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Conceito. Objeto. Fontes. Regime jurídico-administrativo. 0,3% 



Prof. Túlio Lages 

 

 
 

 

Face: www.facebook.com/proftuliolages 

Insta: www.instagram.com/proftuliolages 

YouTube: youtube.com/proftuliolages 

  

http://www.facebook.com/proftuliolages
http://www.instagram.com/proftuliolages
http://www.youtube.com/proftuliolages
https://www.youtube.com/channel/UC4RkxIB3kGe3aX1Vsrw2eRw
http://www.instagram.com/tulio.lages
http://www.facebook.com/tulio.lages.39


DIREITO CIVIL 

Profa. Thaís Rumstain e Prof. Murilo Soares 

Meu nome é Thaís Rumstain, sou Advogada com dez anos de carreira e coach do 
Estratégia Concursos para a OAB. Para conhecer um pouco mais sobre mim, sou 
mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação 
em Processo Civil e sempre atuei como advogada de contencioso cível na área 
securitária e de responsabilidade civil. Trabalhei como professora convidada de pós-
graduação em direito securitário, ministrando a disciplina de responsabilidade civil. 
Também sou analista do Passo Estratégico de Processo Civil, de Direito Empresarial e do 
Consumidor.  

Apesar da formação em Direito, iniciei os estudos cursando Letras na USP, primeiro 
porque sempre gostei muito de Português e Literatura, e, também, porque desde os 16 
anos já dava aulas particulares para alunos com dificuldade de aprendizagem, trabalho 
que desempenhei por mais de 6 anos. Após 3 anos cursando Letras, descobri uma nova 
paixão, o Direito e acabei trocando de curso. Desde o início da faculdade de Direito sabia 
que queria ser advogada, mas a paixão por ensinar sempre esteve presente e hoje 
concilio as duas paixões!  

Trabalho em conjunto com o professor Murilo Soares Carneiro, graduado em Direito e 
em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Gestão Pública. Trabalha no serviço 
público desde novembro/2010. Começou no cargo de Técnico Administrativo do MPU, 
na Procuradoria-Geral da República/MPF. Também já trabalhou no Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região (Goiás) e atualmente trabalha no TST, órgão do qual foi Técnico 
Judiciário – Área Administrativa e hoje exerce o cargo de Analista Judiciário – Área 
Judiciária. Ainda, foi aprovado, entre outros, nos concursos de Analista Processual – 
MPU, Policial Rodoviário Federal – PRF e Analista Judiciário – Execução de Mandados do 
TRT-10ª Região (DF e TO) e na OAB. 

CEBRASPE (CESPE) 

A primeira característica da banca Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção 
e de Promoção de Eventos (Cebraspe ou CESPE) é sua fama! Considerada pelos 
candidatos a banca mais temida! Mas por que essa banca ganhou essa fama? A primeira 
razão se dá pela forma de correção da prova, já que uma resposta errada anula uma 
certa. Com muitas questões no estilo “certo” ou “errado”, a memorização não é 
suficiente para resolver as questões, sendo exigido do candidato um conhecimento mais 
aprofundado da matéria, para não cair em “pegadinhas”, pois os textos são bem 
estruturados e apenas uma palavrinha é o que torna a alternativa errada.  

As provas da CESPE costumam trazer textos que exigem do candidato uma boa 
interpretação de dados e até mesmo multidisciplinaridade, o que aumenta o nível de 
dificuldade da prova, e, para estar preparado é essencial incluir nos estudos a resolução 
de provas passadas. 

Mas o que esperar da prova de Direito Civil da banca CESPE para concursos de 
Tribunais??? 

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


Foram analisadas todas as questões da sua banca e de mesmo nível do seu concurso, 
considerando os anos entre 2014 até SETEMBRO/2019. Vejamos os temas e percentuais 
cobrados pela banca, considerando apenas os assuntos comumente trazidos nos editais: 

Direito Civil 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Contratos em geral e espécies 19,31% 

Obrigações 13,70% 

Direitos Reais 12,38% 

Ato Jurídico. Fato e ato Jurídico. Negócio Jurídico. 11,72% 

Responsabilidade Civil 11,55% 

Direito de Família 11,39% 

Prescrição e Decadência 7,59% 

Lei. Eficácia da Lei. Aplicação da Lei no Tempo e no 
espaço. Interpretação da Lei. 

4,81% 

Posse 4,62% 

Lei de Introdução ao CC. 3,54% 



 

Por fim, apontamos que as provas de Tribunais costumam trazer editais muito extensos, 
cobrando praticamente todo o conteúdo pertinente à matéria, mesmo que os assuntos 
sejam cobrados em menor incidência, razão pela qual estar atento aos temas de maior 
incidência é essencial para a sua preparação. 

Bons estudos! Abraços! 

Thaís Rumstain e Murilo Soares 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Profa. Thaís Rumstain  

Meu nome é Thaís Rumstain, sou Advogada com dez anos de carreira e coach do 
Estratégia Concursos para a OAB. Para conhecer um pouco mais sobre mim, sou 
mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação 
em Processo Civil e sempre atuei como advogada de contencioso cível na área 
securitária e de responsabilidade civil. Trabalhei como professora convidada de pós-
graduação em direito securitário, ministrando a disciplina de responsabilidade civil. 
Também sou analista do Passo Estratégico de Processo Civil, de Direito Empresarial e do 
Consumidor.  

CEBRASPE (CESPE) 

A primeira característica da banca Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção 
e de Promoção de Eventos (Cebraspe ou CESPE) é sua fama! Considerada pelos 
candidatos a banca mais temida! Mas por que essa banca ganhou essa fama? A primeira 
razão se dá pela forma de correção da prova, já que uma resposta errada anula uma 
certa. Com muitas questões no estilo “certo” ou “errado”, a memorização não é 
suficiente para resolver as questões, sendo exigido do candidato um conhecimento mais 
aprofundado da matéria, para não cair em “pegadinhas”, pois os textos são bem 
estruturados e apenas uma palavrinha é o que torna a alternativa errada.  

As provas da CESPE costumam trazer textos que exigem do candidato uma boa 
interpretação de dados e até mesmo multidisciplinaridade, o que aumenta o nível de 
dificuldade da prova, e, para estar preparado é essencial incluir nos estudos a resolução 
de provas passadas. 

Mas o que esperar da prova de Direito Processual Civil da banca CESPE para os 
concursos dos Tribunais??? 

É importante destacar que a banca costuma trazer um edital extenso, para as provas de 
Tribunais, por outro lado, as questões exigem do candidato conhecimento da 
jurisprudência dos Tribunais Superiores e, também, correntes doutrinárias.  

Foram analisadas todas as questões da sua banca e de mesmo nível do seu concurso, 
considerando os anos entre 2016 até SETEMBRO/2019, em razão da alteração do 
Código de Processo Civil. Vejamos os temas e percentuais cobrados pela banca, 
considerando apenas os assuntos comumente trazidos nos editais da banca:  

Direito Processual Civil 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Recursos 14,97% 

Atos processuais: forma, tempo e lugar. Prazos. Da 13,69% 

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


citação, da intimação, das cartas. 

Da competência: disposições gerais; da modificação da 
competência; da incompetência. 

11,46% 

Das partes e dos procuradores: da capacidade processual 9,24% 

Da audiência de conciliação ou de mediação; da 
contestação; da reconvenção; da revelia. 

9,24% 

Execução 7,01% 

Ação civil pública 6,69% 

Da jurisdição e da ação. 6,37% 

Do procedimento comum: disposições gerais; da petição 
inicial; da improcedência liminar do pedido. 

6,37% 

Da sentença e da coisa julgada 6,37% 

Juizados especiais cíveis 3,50% 

Formação, suspensão e extinção do processo. 2,55% 

Nulidades processuais. 1,27% 

Ação rescisória 1,27% 

Vejamos um gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de 
incidência: 



 

Para encerrarmos, embora a maior parte das bancas optem por editais muito extensos, 
muitas vezes há assuntos que são ignorados nas provas ou pouquíssimo cobrados, com 
essas informações você poderá organizar melhor os seus estudos e colocar um pouco 
mais de energia nos assuntos preferidos pelas bancas.  

Espero tê-los auxiliado na organização dos seus estudos!  

Abraços e sucesso!!! 

Thaís Rumstain 
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DIREITO DO TRABALHO 

Prof. Murilo Soares 

 

 Olá, futuro (a) servidor (a) da PG-DF, tudo bem? 

 Meu nome é Murilo Soares Carneiro, tenho 31 anos, sou graduado em Direito e 
em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Gestão Pública. Atualmente trabalho 
no TST, órgão no qual fui Técnico Judiciário – Área Administrativa e hoje exerço o cargo 
de Analista Judiciário – Área Judiciária.  

 Comecei meus estudos para concursos públicos visando a aprovação no cargo de 
Policial Rodoviário Federal, tendo sido aprovado no certame de 2009 (FUNRIO), 
alcançando a 5ª colocação em Rondônia, após a correção das provas objetiva e 
discursiva. 

 Esse concurso ficou suspenso durante aproximadamente 2 anos, na época até 
pensei que poderia ser anulado (o que acabou não acontecendo), e por isso acabei 
optando por começar a estudar para o concurso do MPU (Ministério Público União), no 
qual também fui aprovado e logo em seguida nomeado (em novembro/2010), motivo 
pelo qual não realizei as demais fases do concurso da PRF. 

 Antes de ser aprovado na PRF/2009, estudei aproximadamente 1 mês e meio 
para a prova do concurso de 2008 (CESPE), mas nesse certame apenas tive a prova 
discursiva corrigida, não fiquei entre aqueles convocados para o TAF e demais fases. 

Fui aprovado, entre outros, nos concursos de Analista Processual – MPU, 
Analista Judiciário – Execução de Mandados do TRT-10ª Região (DF e TO) e Técnico 
Administrativo e Analista Judiciário – Área Judiciária do TST. Trabalhei, também, no 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás). 

Se você quiser ter acesso exclusivo a simulados de questões inéditas de Direito 
do Trabalho e Processo do Trabalho, com várias dessas questões de alto nível, peço que 
me sigam no Instagram. A partir de lá vou informar os links para os simulados e para os 

comentários em vídeos 😉 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Direito do Trabalho 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Contrato de trabalho (itens 4, 6, 7 e 8 do edital) 12,14% 

Duração do trabalho, intervalos e repouso, compensação de 
horas (item 12 do edital) 

10,98% 



Férias (item 14 do edital) 10,98% 

Salário (itens 13 e 15 do edital) 9,25% 

Rescisão do contrato de trabalho (item 15 do edital) 8,09% 

Estabilidade e garantias provisórias de emprego (item 11 do 
edital) 

7,51% 

Segurança e medicina no trabalho. CIPA. Atividades insalubres 
ou perigosas (item 19 do edital) 

6,36% 

Relação de trabalho e relação de emprego (item 3 do edital) 5,78% 

Aviso prévio (item 10 do edital) 4,62% 

Proteção ao trabalho do menor (item 20 do edital) 3,47% 

FGTS (item 17 do edital) 3,47% 

Princípios e fontes do direito do trabalho (item 1 do edital) 3,47% 

Prescrição e decadência (item 18 do edital) 2,89% 

Direito coletivo do trabalho Convenções e acordos coletivos de 
trabalho (item 22.1 do edital) 

2,31% 

Direito de greve e serviços essenciais (item 23 do edital) 2,31% 

Grupo econômico. Sucessão de empregadores. 
Responsabilidade solidária (item 5 do edital) 

1,73% 

Equiparação salarial (item 16 do edital) 1,73% 

Comissões de conciliação prévia (item 24 do edital) 1,73% 

Proteção ao trabalho da mulher (item 21 do edital) 1,16% 

Direitos constitucionais dos trabalhadores (item 2 do edital) 0% 



 

 As questões da banca CEBRASPE/CESPE, ao menos em relação a Direito do 
Trabalho, costumam abordar os temas cobrando basicamente o conhecimento dos 
dispositivos da lei, da literalidade dos artigos. 

Frequentemente a organizadora do certame contextualiza esses artigos, mas 
demanda, todavia, não mais do que o conhecimento “raso” da lei. 

Com certa frequência também há incidência de questões que podem ser 
respondidas com base em súmulas do TST (Tribunal Superior do Trabalho), 
principalmente. 

Lembro que, se você quiser ter acesso a simulados de questões inéditas e 
exclusivas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, com várias dessas questões 
de alto nível, me sigam no Instagram. A partir de lá vou informar os links para os 

simulados e para os comentários em vídeos 😉 

 

@profmurilosoares 

Um abraço e até mais!! 

Prof. Murilo Soares 
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PROCESSO DO TRABALHO 

Prof. Murilo Soares 

 

 Olá, futuro (a) servidor (a) da PG-DF, tudo bem? 

 Meu nome é Murilo Soares Carneiro, tenho 31 anos, sou graduado em Direito e 
em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Gestão Pública. Atualmente trabalho 
no TST, órgão no qual fui Técnico Judiciário – Área Administrativa e hoje exerço o cargo 
de Analista Judiciário – Área Judiciária.  

 Comecei meus estudos para concursos públicos visando a aprovação no cargo de 
Policial Rodoviário Federal, tendo sido aprovado no certame de 2009 (FUNRIO), 
alcançando a 5ª colocação em Rondônia, após a correção das provas objetiva e 
discursiva. 

 Esse concurso ficou suspenso durante aproximadamente 2 anos, na época até 
pensei que poderia ser anulado (o que acabou não acontecendo), e por isso acabei 
optando por começar a estudar para o concurso do MPU (Ministério Público União), no 
qual também fui aprovado e logo em seguida nomeado (em novembro/2010), motivo 
pelo qual não realizei as demais fases do concurso da PRF. 

 Antes de ser aprovado na PRF/2009, estudei aproximadamente 1 mês e meio 
para a prova do concurso de 2008 (CESPE), mas nesse certame apenas tive a prova 
discursiva corrigida, não fiquei entre aqueles convocados para o TAF e demais fases. 

Fui aprovado, entre outros, nos concursos de Analista Processual – MPU, 
Analista Judiciário – Execução de Mandados do TRT-10ª Região (DF e TO) e Técnico 
Administrativo e Analista Judiciário – Área Judiciária do TST. Trabalhei, também, no 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás). 

Se você quiser ter acesso exclusivo a simulados de questões inéditas de Direito 
do Trabalho e Processo do Trabalho, com várias dessas questões de alto nível, peço que 
me sigam no Instagram. A partir de lá vou informar os links para os simulados e para os 

comentários em vídeos 😉 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Processo do Trabalho 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

1 Procedimentos nos dissídios individuais. 1.1 Reclamação. 1.2 
Jus postulandi. 1.3 Revelia. 1.4 Exceções. 1.5 Contestação. 1.6 

Reconvenção. 1.7 Partes e procuradores. 1.8 Audiência. 1.9 
Conciliação. 1.10 Instrução e julgamento. 1.11 Justiça gratuita. 

8 Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais. 

37,65% 



3 Recursos no processo do trabalho. 3.1 Disposições gerais. 
3.1.1 Efeitos suspensivo e devolutivo. 3.1.2 Recursos no 

processo de cognição. 3.1.3 Recursos no processo de 
execução. 

18,82% 

4 Processos de execução. 4.1 Liquidação. 4.2 Modalidades da 
execução. 4.3 Embargos do executado ‐ impugnação do 

exequente. 

18,82% 

2 Provas no processo do trabalho. 9,41% 

6 Competência da Justiça do Trabalho. 7,06% 

9 Ação rescisória no processo do trabalho. 2,35% 

10 Mandado de segurança. 10.1 Cabimento no processo do 
trabalho. 

2,35% 

11 Dissídios coletivos. 2,35% 

7 Rito sumaríssimo no dissídio individual. 1,18% 

5 Prescrição e decadência no processo do trabalho. - 

 



 

As questões da banca CEBRASPE/CESPE, ao menos em relação a Direito 
Processual do Trabalho, costumam abordar os temas cobrando basicamente o 
conhecimento dos dispositivos da lei, da literalidade dos artigos. 

Frequentemente a organizadora do certame contextualiza esses artigos, mas 
demanda, todavia, não mais do que o conhecimento “raso” da lei. 

Com certa frequência também há incidência de questões que podem ser 
respondidas com base em súmulas do TST (Tribunal Superior do Trabalho), 
principalmente. 

Lembro que, se você quiser ter acesso a simulados de questões inéditas e 
exclusivas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, com várias dessas questões 
de alto nível, me sigam no Instagram. A partir de lá vou informar os links para os 

simulados e para os comentários em vídeos 😉       Um abraço e até mais! 

 

@profmurilosoares 
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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 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 518 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 20,27% 

1.1 Conceito e objeto. 1.2 O Direito financeiro na 
Constituição Federal de 1988. 1.2.1 Normas gerais e 

orçamento. 7 Normas gerais de Direito Financeiro. (Plano 
plurianual. Diretrizes orçamentárias. Orçamento anual) 

18,73% 

5.2 Princípios orçamentários. 8 Lei nº 4.320/1964 e suas 
alterações. 

11,78% 

3 Receita pública. 3.1 Conceito. 3.1.1 Ingresso e receitas. 
3.2 Classificação das receitas públicas. 8 Lei nº 4.320/1964 

e suas alterações. 

11,78% 

8 Lei nº 4.320/1964 e suas alterações. (Créditos ordinários 
e adicionais). 

7,34% 

5 Orçamento público. 5.1 Conceito, espécies e natureza 
jurídica. 

6,56% 



2 Despesa pública. 2.1 Conceito e classificação de despesa 
pública. 8 Lei nº 4.320/1964 e suas alterações. 

6,37%  

6 Fiscalização e controle orçamentário. (Ciclo 
orçamentário). 

5,98% 

Estágios da Receita e Dívida Ativa 5,79% 

Estágios da Despesa 5,21% 

Precatórios 0,19% 

Observe que os assuntos mais exigidos são a LRF, instrumentos de planejamento e 
orçamento (PPA – LDO – LOA), princípios orçamentários, receita pública e créditos 
adicionais. Juntos, esses assuntos representam um total de 69,9% das questões 
cobradas entre 2013 e 2019 na área de tribunais e Ministério Público. Portanto, foco 
total nesses assuntos. 

 

 



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 



DIREITO PENAL 

Prof. Telma Vieira 

 

Meu nome é Telma Vieira, sou Advogada, Assessora Jurídica no Estado do Rio de Janeiro 
e Analista do Passo Estratégico de Direito Penal, Legislação Penal Especial, Direito Penal 
Militar e Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Hoje faremos análise estatística de Direito Penal para o concurso da PG/DF, levando-se 
em consideração questões de Nível superior da banca em concursos da área. 

A fim de traçar o perfil de cobrança da banca em relação aos assuntos de Direito Penal 
mais exigidos em provas analisamos questões dentre os anos de 2015 a 2019, tendo 
resultado nos percentuais de incidência a seguir elencados: 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Direito Penal 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Teoria do Crime 45,65% 

Dos crimes praticados por Func. Púb. Contra a Adm. 14,13% 

Dos crimes contra a Adm. Da Justiça 13,04% 

Da aplicação da lei penal 8,70% 

Dos crimes contra a Fé Pública 7,61% 

Princípios 4,35% 

Lei nº 12.850/13 3,26% 

Lei nº 9.605/98 2,17% 

Dos crimes contra as Finanças Públicas 1,09% 

Dos crimes prat. Por part. Contra a Adm. 0% 

  



 

Como sempre costumo enfatizar tudo o que está previsto no edital pode ser cobrado na 
prova. Contudo, os dados estatísticos nos mostram o que mais comumente costuma ser 
exigido pela CESPE em concursos da área. 

Essa visão otimiza o estudo, fazendo com que os pontos do edital sejam estudados de 
forma racional e proporcional à sua cobrança, já que são muitas as matérias a serem 
estudadas e, por vezes, em um curto espaço de tempo. 

Espero que esse pequeno roteiro tenha auxiliado vocês a direcionar os esforços na nossa 
disciplina. 

Bons estudos e até a próxima! 

Telma Vieira.  
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Prof. Fernando Mauricio 

 

Olá, pessoal! Meu nome é Fernando Maurício, sou Auditor Fiscal do Estado de São 
Paulo, além de Professor do Estratégia Concursos! Atualmente trabalho com Fiscalização 
Direta de Tributos e conto com mais de 10 anos de experiência neste mundo dos 
concursos. 

Durante esses diversos anos, pude somar experiências pessoais e agregá-las às 
experiências compartilhadas pelos demais colegas. E são estes ensinamentos que busco 
transmitir durante meus cursos. 

CEBRASPE (CESPE) 

Primeiramente, sobre a banca CESPE (Cebraspe). Trata-se de uma Banca mais habitual 
em Concursos Públicos e que tem um perfil de cobrança de questões de nível médio e 
difícil. A Banca Cespe também costuma cobrar jurisprudências, portanto, tenham 
atenção especial aos Entendimentos dos Tribunais Superiores e às Súmulas 
apresentadas durante o curso.  

Em nossa análise utilizamos aproximadamente 200 questões da disciplina cobradas 
entre 2012 e 2019, limitando o escopo somente a questões de Nível Superior. Os 
resultados obtidos estão apresentados na tabela e no gráfico das páginas a seguir. 

Direito Tributário 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Crédito Tributário 25,41% 

Limitações ao Poder de Tributar 13,52% 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores 9,80% 

Espécies de Tributos 9,31% 

Obrigação Tributária 9,31% 

Impostos Estaduais 7,82% 

Competência Tributária 6,04% 

Administração Tributária 5,76% 

Impostos Municipais 4,77% 

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


 

Como podemos perceber pela distribuição acima, nas provas de Direito Tributário da 

CESPE de Nível Superior, juntando apenas os três assuntos com maior incidência 

(Crédito Tributário, Limitações ao Poder de Tributar e Jurisprudência dos Tribunais 

Superiores), você já cobrirá mais de 48% dos pontos disponíveis na disciplina. 

E olhando internamente dentro destes importantíssimos assuntos, o tópico mais 

cobrado de Crédito Tributário é “Extinção do Crédito”. Já dentro de Limitações ao Poder 

de Tributar, a parte que trata de “Imunidades Tributárias” é a que mais cai. E dentro de 

Jurisprudência dos Tribunais Superiores, você deve se atentar às Súmulas, tanto do STF, 

como do STJ. 
 

Assim, pessoal, conhecendo o que a Banca mais cobra em prova, e se dedicando naquilo 

que verdadeiramente importa, suas chances de aprovação aumentarão 

consideravelmente. É o que chamo de Estudo Estratégico.  

Diante disso, caros concursandos, invistam BASTANTE tempo no estudo de Direito 

Tributário e façam MUITOS e MUITOS exercícios. Certamente uma alta pontuação nesta 

matéria fará com que você se aproxime muito da tão sonhada aprovação. 

Um Grande abraço e Ótimos estudos; 

Prof. Fernando Mauricio 
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DIREITO EMPRESARIAL 

Olá, corujas! Meu nome é Thaís Rumstain, sou Advogada com dez anos de carreira e 
coach do Estratégia Concursos para a OAB. Para conhecer um pouco mais sobre mim, 
sou mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-
graduação em Processo Civil e sempre atuei como advogada de contencioso cível na 
área securitária e de responsabilidade civil. Trabalhei como professora convidada de 
pós-graduação em direito securitário, ministrando a disciplina de responsabilidade civil. 
Também sou analista do Passo Estratégico de Processo Civil, de Direito Empresarial e do 
Consumidor.  

Apesar da formação em Direito, iniciei os estudos cursando Letras na USP, primeiro 
porque sempre gostei muito de Português e Literatura, e também porque desde os 16 
anos já dava aulas particulares para alunos com dificuldade de aprendizagem, trabalho 
que desempenhei por mais de 6 anos. Após 3 anos cursando Letras, descobri uma nova 
paixão, o Direito e acabei trocando de curso. Desde o início da faculdade de Direito sabia 
que queria ser advogada, mas a paixão por ensinar sempre esteve presente e hoje 
concilio as duas paixões!  

Trabalho em conjunto com o professor Murilo Soares Carneiro, graduado em Direito e 
em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Gestão Pública. Trabalha no serviço 
público desde novembro/2010. Começou no cargo de Técnico Administrativo do MPU, 
na Procuradoria-Geral da República/MPF. Também já trabalhou no Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região (Goiás) e atualmente trabalha no TST, órgão do qual foi Técnico 
Judiciário – Área Administrativa e hoje exerce o cargo de Analista Judiciário – Área 
Judiciária. Ainda, foi aprovado, entre outros, nos concursos de Analista Processual – 
MPU, Policial Rodoviário Federal – PRF e Analista Judiciário – Execução de Mandados do 
TRT-10ª Região (DF e TO) e na OAB. 

CEBRASPE (CESPE) 

A primeira característica da banca Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção 
e de Promoção de Eventos (Cebraspe ou CESPE) é sua fama! Considerada pelos 
candidatos a banca mais temida! Mas por que essa banca ganhou essa fama? A primeira 
razão se dá pela forma de correção da prova, já que uma resposta errada anula uma 
certa. Com muitas questões no estilo “certo” ou “errado”, a memorização não é 
suficiente para resolver as questões, sendo exigido do candidato um conhecimento mais 
aprofundado da matéria, para não cair em “pegadinhas”, pois os textos são bem 
estruturados e apenas uma palavrinha é o que torna a alternativa errada.  

As provas da CESPE costumam trazer textos que exigem do candidato uma boa 
interpretação de dados e até mesmo multidisciplinaridade, o que aumenta o nível de 
dificuldade da prova, e, para estar preparado é essencial incluir nos estudos a resolução 
de provas passadas. 



ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Procuramos analisar todos as provas de concursos organizados pelo CESPE entre os anos 
de 2014 a 2018, especificamente para cargos de nível superior e consideradas apenas as 
questões que abordaram os temas contidos no seu edital. No total, foram analisadas 
297 questões. Em relação ao percentual de incidência de cada assunto, verificamos: 

Direito Empresarial 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Sociedades: não personificadas, personificadas e 
sociedades simples. 

39,39% 

Direito da empresa: empresário, sociedade, 
estabelecimento, inscrição. 

23,91% 

Falência e Recuperação de Empresas 19,53% 

Títulos de Crédito 17,17% 

O gráfico a seguir permite uma melhor visualização dos assuntos mais cobrados nas 
provas analisadas: 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espero tê-los ajudado com essas informações. Não deixem de fazer muitos exercícios, de 
manter uma leitura atenta, inclusive sem ignorar as notas de rodapé e as decisões mais 
recentes dos nossos Tribunais!  

17,17%
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Títulos de crédito Direito da empresa: empresário,
sociedade, estabelecimento,

inscrição

Sociedades: não personificadas,
personificadas e sociedade

simples

Falência e recuperação das
empresas

% COBRADA PELA BANCA



Bons estudos e forte abraço! 

Thaís Rumstain 

  



DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Olá pessoal! Meu nome é Murillo Leal, sou analista do Passo Estratégico da matéria de 
Direito Processual Penal. 

Sou Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo concluído o Curso de Formação 
de Oficiais em 1º lugar auferindo a Medalha Duque de Caxias, nos termos do Decreto n. 
20.750, de 27 de outubro de 1999. 

Atualmente estou lotado na Corregedoria da PMDF exercendo o cargo de Delegado de 
Polícia Judiciária Militar. 

Sou bacharel em Direito e Ciências Policiais, pós-graduado em Direito Público e 
mestrando em Direito. 

 

O diferencial desta banca é a tradicional cobrança de questões no padrão "Certo" e 

"Errado". Contudo, existe uma lógica "punitiva" por trás disso: cada resposta marcada 

errada simplesmente invalida uma resposta certa, e assim por diante. Ou seja, com 

provas do CESPE toda atenção é necessária, o que a caracteriza como uma das bancas 

mais difíceis para os candidatos. 

Importante ressaltar que a banca faz um cálculo a fim de igualar o número de questões 

certas e erradas. Assim, se o candidato chutar todas como certas ou erradas existe 

uma grande chance de zerar a prova. Quando o candidato se sentir na dúvida, e não 

souber escolher entre o certo e o errado, o melhor mesmo será não marcar, ou marcar 

as duas alternativas no Cartão - Resposta. Trata-se de uma alternativa que o candidato 

terá para ficar numa situação menos pior: nesses casos, ele nem perderá nem somará 

pontos. 

Outra característica da banca é a capacidade de fugir das questões que exigem tão 

somente a memorização do texto da lei ou assunto específico. Geralmente a banca 

tem a filosofia de "avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento 

memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o 

intuito de valorizar a capacidade de raciocínio" do candidato. 

Exige-se, portanto, muito mais uma capacidade de interpretar e ter uma compreensão 

global do assunto do que simplesmente decorar. 



Percentual de cobrança 
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    Fase Pré-Processual. Inquérito Policial 

 

 

 

Prova 

 

 

Prisão, medidas cautelares e 
liberdade provisória. Entendimento 
dos tribunais superiores acerca dos 
institutos de direito processual penal 

 

 

Aplicação da lei processual no tempo, 
no espaço e em relação às pessoas. 
Disposições preliminares do Código 
de Processo Penal. 

 

Para saber com qual incidência o CEBRASPE/CESPE cobra cada assunto do conteúdo 
programático (do último edital) relativo à matéria de Processo Penal, procuramos 
fazer uma estatística das provas para cargos de Nível Superior já que para o concurso de 
Agente e Escrivão da PCDF não se exige graduação específica. Foram analisadas 

1.400 questões de 2012 a 2019. Com a análise obtivemos o seguinte resultado: 
 

Processo Penal 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação 
às pessoas. Disposições preliminares do Código de Processo 

Penal.. 

5% 

Fase Pré-Processual. Inquérito policial. 26,50% 

Prova 30,75% 

Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. 
Entendimento dos tribunais superiores acerca dos institutos de 

direito processual penal 

37,75% 
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Podemos observar que os assuntos: Prova e Prisões possuem maior incidência em provas do 

CESBRASPE/CESPE e, por isso, devem ser priorizados no momento dos estudos. 

Diante de todo exposto, gostaria de ressaltar a importância do estudo direcionado para 

concursos. É essencial que o candidato conheça as características da banca, além da forma que 

as questões são cobradas. O tempo para estudar e revisar um edital de concurso muitas vezes é 

escasso e a revisão eficaz traz um salto aos estudos. 

Por fim, agradeço a você pela leitura desse breve texto, espero ter ajudado em sua empreitada 

rumo a aprovação, desejo-lhe foco e determinação para que conquiste o tão sonhado cargo 

público. 

 

Boa Sorte! 

 

Murillo Leal 
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