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APRESENTAÇÃO 

O próximo concurso público do Tribunal de Contas do Município de São Paulo já tem banca 
definida: a Fundação Vunesp foi anunciada como organizadora do concurso TCM SP, com 
102 vagas imediatas. 

O despacho de autorização da contratação da banca foi publicado no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo. O documento prevê também a elaboração do contrato com a 
organizadora, que uma vez assinado possibilitará a publicação do edital. 

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 Vunesp (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. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tribunal-de-contas-do-municipio-de-sao-paulo-tcm-sp-passo-estrategico/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tribunal-de-contas-do-municipio-de-sao-paulo-tcm-sp-passo-estrategico/
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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/tribunal-de-contas-do-municipio-de-sao-paulo-tcm-sp-passo-estrategico/
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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?  

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. 

 
VUNESP 

As provas de Língua Portuguesa da Vunesp costumam ser as mais extensas nos concursos públicos 
organizados pela Vunesp. O candidato deve, portanto, estar afiado com regras e aplicações da 
gramática e interpretação textual. Os trechos costumam ser retirados de jornais e revistas de 
grande circulação, principalmente os de São Paulo. Como a maiorias das provas de português, o 
que é mais pedido é compreensão e interpretação de texto.  

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 308 questões. Isso nos permite visualizar os assuntos “preferidos” da banca 
examinadora em concursos de Tribunais de Contas. 
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Língua Portuguesa 

% de cobrança em provas anteriores 

Vunesp 

Interpretação de textos. 23,40% 

Classes de palavras; Formação e estrutura das palavras. 22,97% 

Regência nominal e verbal. 10,70% 

Concordância verbal, nominal e vozes verbais. 10,13% 

Ortografia, Acentuação e Crase. 9,70% 

Pontuação. 6,70% 

Tempos e modos verbais 5,85% 

Termos da oração. 3,14% 

Colocação pronominal. 3,00% 

Linguagem. 1,71% 

Palavras “se”, “que” e “como”. 1,28% 

Relação de coordenação e subordinação das orações. 1,28% 
 

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

  

23,40%22,97%

10,70%10,13%9,70%

6,70%5,85%

3,14%3,00%
1,71%1,28%1,28%

0,14%
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ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA 

Prof. Gustavo Garcia e 

Prof. Vinícius de Oliviera 

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 Administração Geral e Pública para o concurso do TCM/SP. 

No que se refere às questões da disciplina elaboradas pela VUNESP para os concursos na área de 
Controle, temos a dizer que são questões consideravelmente mais difíceis do que a média vista nos 
demais certames organizados pela banca, superando, inclusive, os concursos da área fiscal. 

A banca explora essencialmente os aspectos conceituais da disciplina, deixando de lado, na maior 
parte dos casos, a análise de casos concretos, de modo que vale bastante a pena investir naqueles 
subtópicos mais cobrados. 

Bem, vamos à estatística: 

VUNESP 

Levantando os 8 últimos anos de provas da VUNESP, tivemos os seguintes assuntos mais cobrados. 

Administração Geral e Pública 

% de cobrança em provas anteriores 

Vunesp 

Gestão de Pessoas 11,1% 

Evolução da Administração 9,5% 

Planejamento Estratégico 8,9% 

Gestão de Projetos 6,8% 

Evolução da Administração Pública 5,8% 

Motivação 5,8% 

Mudança Organizacional 5,8% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Gestão da Qualidade 4,7% 

Estrutura Organizacional 4,7% 

Liderança 4,2% 

Processo Organizacional 4,2% 

Recrutamento e Seleção 3,7% 

Gestão do Conhecimento 3,2% 

Educação, Treinamento e Desenvolvimento 3,2% 

Comportamento, Clima e Cultura Organizacional 2,6% 

Gestão de Desempenho 2,1% 

Gestão de Processos 2,1% 

Gestão por Competências 2,1% 

Desempenho Organizacional 1,6% 

Gestão por Resultados 1,6% 

Accountability e Transparência 1,6% 

Grupos e Equipes de Trabalho 1,6% 

Processos Participativos de Gestão Pública 1,6% 

Gestão de Conflitos 0,5% 

Governança e Governabilidade 0,5% 

Qualidade no Atendimento ao Público 0,5% 

Processo Decisório 0,0% 

Convergências e Divergências entre a Gestão Pública e a 
Privada 

0,0% 

Políticas Públicas 0,0% 

Empreendedorismo Governamental 0,0% 

Gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de incidência. 
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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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MATEMÁTICA 

Prof. Rafael Barbosa 

Olá, pessoal. Eu me chamo Rafael Barbosa, sou Auditor Fiscal do Estado de Pernambuco, 
componho a equipe de coaches aqui do Estratégia Concursos e escrevo o Passo Estratégico de 
Matemática para Auxiliar Técnico – Suporte Administrativo do TCM-SP. 

Um pouco sobre mim (mini currículo): sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de 
Brasília-Unb e sempre me considerei um concurseiro nato. Tive a minha primeira aprovação para 
cargo efetivo aos 17 anos (Sargento do Exército). Depois de um tempo, ainda fazendo faculdade, 
resolvi fazer concursos para nível superior e logrei êxito nos seguintes certames: Analista de 
Planejamento da SEPLAG-PE, Analista da SAD-PE, Analista do MTUR, Analista da DPU e Analista 
judiciário do TRT-RN, Professor Substituto da UFRN (fui docente por dois anos nesta universidade, 
ministrando as disciplinas de Contabilidade Geral e Matemática Financeira para a graduação), 
Auditor da CGE-CE, Auditor da CGE-MA, Auditor do TCE-BA e Auditor do ISS-Recife, além do cargo 
que ocupa hoje (Auditor Fiscal da SEFAZ-PE). 

Nesta disciplina, as bancas costumam exigir do candidato o conhecimento das operações básicas 
da Matemática e os conceitos introdutórios de Raciocínio Lógico. Portanto, é importante que vocês 
dominem esses assuntos. 

VUNESP 

Matemática 

% de cobrança em provas anteriores 

Vunesp 

Equações do 1.º  grau, Sistema de equações do 1.º grau 17,84% 

Análise Combinatória 11,28% 

Porcentagem 9,53% 

Divisibilidade, Números primos, fatores primos, divisor e 
múltiplo comum 

8,74% 

Regra de três simples ou composta 7,76% 

Juros Simples e Compostos 7,76% 

Grandezas e medidas  5,54% 

Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais 5,26% 

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


 
 

 

 
 

Passo Estratégico – Vunesp/TCM-SP 
e-book – Auxiliar Técnico – Suporte Administrativo 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 11 
 

Equações do 2.º grau 2,49% 

Razão e proporção 1,66% 

Progressão Aritmética 1,10% 

Progressão Geométrica 0,55% 

Funções 0,55% 

Números naturais 0,55% 
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ESTATÍSTICA 

Prof. Rafael Barbosa 

Olá, pessoal. Eu me chamo Rafael Barbosa, sou Auditor Fiscal do Estado de Pernambuco, 
componho a equipe de coaches aqui do Estratégia Concursos e escrevo o Passo Estratégico de 
Estatística para Auxiliar Técnico – Suporte Administrativo do TCM-SP. 

Um pouco sobre mim (mini currículo): sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de 
Brasília-Unb e sempre me considerei um concurseiro nato. Tive a minha primeira aprovação para 
cargo efetivo aos 17 anos (Sargento do Exército). Depois de um tempo, ainda fazendo faculdade, 
resolvi fazer concursos para nível superior e logrei êxito nos seguintes certames: Analista de 
Planejamento da SEPLAG-PE, Analista da SAD-PE, Analista do MTUR, Analista da DPU e Analista 
judiciário do TRT-RN, Professor Substituto da UFRN (fui docente por dois anos nesta universidade, 
ministrando as disciplinas de Contabilidade Geral e Matemática Financeira para a graduação), 
Auditor da CGE-CE, Auditor da CGE-MA, Auditor do TCE-BA e Auditor do ISS-Recife, além do cargo 
que ocupa hoje (Auditor Fiscal da SEFAZ-PE). 

Nesta disciplina, as bancas costumam exigir do candidato o conhecimento das operações básicas 
da Matemática e os conceitos introdutórios de Raciocínio Lógico. Portanto, é importante que vocês 
dominem esses assuntos. 

VUNESP 

Estatística 

% de cobrança em provas anteriores 

Vunesp 

Medidas de posição: Média; Quantis (mediana, quartil, decil, 
percentil) e Interpolação linear da Ogiva; e Moda. 

60,17% 

Medidas de dispersão: Desvio padrão e variância; Coeficiente 
de variação e variância relativa; e Variância da união de dois 

conjuntos. 

16,10% 

Probabilidade. 16,10% 

Frequência acumulada e relativa. Representação gráfica. 4,25% 

 

 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscas fazer uma boa revisão de Matemática básica e Estatística, o que pode ajudar na 
velocidade da resolução das questões no dia da prova. 

 Abusar da resolução de questões, observada a priorização extraída desta análise estatística. 

 Fazer uma revisão de véspera, uma semana antes da prova, com questões sobre os assuntos 
mais explorados em prova. 

 No dia da prova, não se “enganchar” em questões complexas, tendo “sangue frio” para 
deixar em branco, se for necessário. 

Esperamos que os dados estatísticos aqui apresentados possam ajudá-los a otimizar o tempo de 
estudo e dar mais produtividade às revisões. 

Recomendamos que pratiquem o máximo possível, pois é fazendo questões da banca que 
conseguimos ter a verdadeira noção do que pode ser exigido em prova.  

Forte abraço, 

Rafael Barbosa 

60,17%16,10%

16,10%

4,25% 3,38%

% de cobrança
Medidas de posição

Medidas de dispersão

Probabilidade.

Frequência acumulada e
relativa. Representação
gráfica.

Distribuição de Frequência:
Intervalos de classe.
Histogramas e polígono de
frequência.



 
 

 

 
 

Passo Estratégico – Vunesp/TCM-SP 
e-book – Auxiliar Técnico – Suporte Administrativo 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 15 
 

CONTROLE EXTERNO 

A quantidade de questões da Vunesp para a disciplina de Controle Externo não é grande, 
concentrando-se principalmente nos concursos para o TCE/SP e em concursos municipais. Da 
análise, obtivemos o seguinte resultado: 

Controle Externo 

% de cobrança em provas anteriores 

Vunesp 

Sistemas de controle externo. Controle externo no Brasil. 
Regras constitucionais 

33,33% 

Fiscalização 22,22% 

Jurisdição, julgamento e tomada de contas 20,00% 

Competências constitucionais dos Tribunais de Contas 6,67% 

Funções dos Tribunais de Contas 6,67% 

Sanções e recursos 6,67% 

Composição e organização 4,44% 

Observou-se que a Vunesp é uma banca bastante normativa nesta disciplina, buscando muito o 
texto constitucional e o Regimento e os normativos do órgão de controle relacionado ao concurso, 
no seu caso, o TCM/SP. 

Portanto, será muito importante conhecer as peculiaridades da corte de contas municipal, pois 
certamente serão fontes de questões para a sua prova. 

Esperamos tê-lo ajudado com essas informações. Estude com afinco e não deixe estudar os cursos 
específicos para o TCM/SP, assim como revisar constantemente o conteúdo, pois isso será 
essencial para a sua aprovação. 

Bons estudos e forte abraço! 

Alexandre Violato Peyerl  – Equipe Tulio Lages 
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