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APRESENTAÇÃO 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal publicou o primeiro dos três editais de concurso 
público previstos para 2020. São ofertadas vagas 10 vagas imediatas para o cargo de Auditor 
de Controle Externo. 

Para concorrer ao cargo de Auditor de Controle Externo do TCDF é necessário ter Nível 
Superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial da carreira é de R$ 16.673,35. 
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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. 

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. 

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

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

Língua Portuguesa 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Interpretação de textos. 46,98% 

Pontuação. 9,32% 

Concordância verbal, nominal e vozes verbais. 8,04% 

Regência nominal e verbal. 8,04% 

Ortografia, Acentuação e Crase. 6,76% 

Classes de palavras; Formação e estrutura das palavras. 6,40% 

Termos da oração. 3,47% 

Tipologia Textual. 2,74% 

Relação de coordenação e subordinação das orações. 2,74% 

Tempos e modos verbais 2,38% 

Palavras “se”, “que” e “como”. 2,01% 

Colocação pronominal. 0,73% 
 

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



 
 

 

 

 

Passo Estratégico – Cespe/TCDF 
e-book – Auditor de Controle Externo 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 6 
 

 

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) 

Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres 
individuais e coletivos. 

13,11% 

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

13,11% 

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.* 13,11% 

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

Poder Judiciário. Disposições gerais. Órgãos do Poder 
Judiciário. Organização e competências. Conselho Nacional de 

Justiça. Composição e competências. 
10,66% 

Processo legislativo. Emenda, reforma e revisão constitucional. 8,19% 

Funções essenciais à Justiça. Ministério Público, Advocacia 
Pública. Defensoria Pública. 

8,19% 

Administração Pública. Disposições Gerais. Servidores Públicos. 6,56% 

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

6,56% 

Poder Executivo. Atribuições e responsabilidades do Presidente 
da República. 

4,92% 

Direitos políticos. 3,28% 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Princípios fundamentais. 

2,46% 

Partidos políticos. 2,46% 

Controle de constitucionalidade das leis. Controle incidental ou 
concreto. Controle abstrato de constitucionalidade. 

2,46% 

Direitos sociais. 1,64% 

Direitos de nacionalidade. 1,64% 

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

1,64% 
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Já para Direito Administrativo (DADM), temos o seguinte: 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Direito Constitucional 
Auditor de Controle Externo - TCDF

Direito Administrativo (DADM) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Licitações. Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. Lei 
Federal nº 10.520/2002 e demais disposições normativas 

relativas ao pregão. Decreto Federal nº 10.024/2019, 
recepcionado pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019. Lei nº 

12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas). 

21,62% 

Agentes públicos. Conceito. Espécies. Cargo, emprego e função 
pública. Provimento. Vacância. Efetividade, estabilidade e 

vitaliciedade. Remuneração. Direitos e deveres. 
Responsabilidade. Sindicância e Processo administrativo 

disciplinar. Disposições constitucionais aplicáveis. 

16,22% 

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

10,81% 

Contratos administrativos. Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações. Lei Federal nº 10.520/2002 e demais disposições 

normativas relativas ao pregão. Decreto Federal nº 

8,79% 
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10.024/2019, recepcionado pelo Decreto Distrital nº 
40.205/2019. Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas). 

Serviços públicos. Conceito. Elementos constitutivos. 
Classificação. Princípios. Formas de prestação e meios de 

execução. Delegação. Concessão, permissão e autorização. Lei 
nº 8.987/1995 e suas alterações (Lei de Concessões). Lei nº 
11.079/2004 e suas alterações (Parcerias Público-privadas). 

6,76% 

Organização administrativa. Autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. Lei Federal nº 
13.303/2016 (Estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios). 

6,08% 

Lei nº 8.429/1992 (Improbidade administrativa). 5,41% 

Lei Federal nº 9.784/1999 e suas alterações (processo 
administrativo) aplicável ao Distrito Federal por força da Lei 

Distrital nº 2.834/2001. 
5,41% 

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

revogação e convalidação. Decadência administrativa. 
4,73% 

Princípios expressos e implícitos da administração pública. 4,05% 

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

2,70% 

Entidades paraestatais e terceiro setor. Serviços sociais 
autônomos, entidades de apoio, organizações sociais, 

organizações da sociedade civil de interesse público. Lei nº 
13.019/2014 e suas alterações (Parcerias entre a Administração 

Pública e organizações da sociedade civil). 

2,03% 

Responsabilidade civil do Estado. Evolução histórica. 
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. 

2,03% 

Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 2,03% 
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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! 
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Direito Administrativo 
Auditor de Controle Externo - TCDF

Direito administrativo. Conceito. Objeto. Fontes. 1,35% 

Estado, governo e administração pública. Conceitos. Regime 
jurídico-administrativo. Conceito.  

<1% 

Regime Jurídico Único <1% 
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“A satisfação reside no esforço, não no resultado obtido. O esforço total é a plena 

vitória.” 

(Mahatma Gandhi) 

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
https://www.youtube.com/channel/UC4RkxIB3kGe3aX1Vsrw2eRw
http://www.instagram.com/tulio.lages
http://www.instagram.com/tulio.lages
http://www.facebook.com/tulio.lages.39
http://www.facebook.com/tulio.lages.39
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DIREITO 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 Civil da banca CESPE para o cargo de Analista Ministerial – 
Direito??? 

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 Civil 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Pessoas Naturais 15,48% 

Ato jurídico. Fato e ato jurídico. Negócio jurídico 12,69% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Prescrição e Decadência 12,69% 

Contratos em geral 12,18% 

Pessoa Jurídica 11,93% 

Ato Ilícito e Responsabilidade Civil 10,15% 

Bens 8,63% 

 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 7,61% 

Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e no espaço. 
Interpretação da lei. 

5,33% 

Contratos em espécie 2,03% 

Domicílio 1,27% 

Sociedades de Fato. Associações. Fundações.  0,00% 

Desconsideração da Personalidade Jurídica 0,00% 

Vejamos um gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de incidência. 
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Para encerrarmos, embora o seu edital seja muito extenso e nenhum assunto tenha sido ignorado 
pela banca, há assuntos que foram pouco 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 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 o cargo de Analista 
Ministerial – Direito??? 

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) 

Atos processuais 35,54% 

Ação civil pública e Ação Popular 30,58% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Mandado de Segurança 16,53% 

Princípios Constitucionais do Processo Civil - Princípio do 
devido 

processo legal e seus consectários lógicos (princípios do 
contraditório, da ampla defesa e do juiz natural) 

14,05% 

Nulidades processuais.  3,31% 

Vejamos um gráfico contendo a relação de assuntos e os respectivos graus de incidência. 
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DIREITO PENAL 

Prof. Telma Vieira 

 

Meu nome é Telma Vieira, sou Advogada, Assessora Jurídica 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 do TC/DF, levando-se em 
consideração o Edital nº 01 – TCDF/ACE, de 13 de fevereiro de 2020. 

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 2020, tendo resultado nos percentuais de 
incidência a seguir elencados: 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Direito Penal 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Teoria do Crime 31,03% 

Dos crimes praticados por Func. Púb. Contra a AP 29,89% 

Dos crimes contra a Fé Pública 21,84% 

Da aplicação da lei penal 9,20% 

Dos crimes praticados por particular contra a AP 4,60% 

Crimes previstos na Lei 8.666/93 2,30% 

Dos crimes contra a Administração da Justiça 1,15% 
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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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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 
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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. 

Em nossa análise estatística, analisei 113 questões da banca de 2011 a 2019. Dentro da nossa 
amostra, tivemos os seguintes tópicos: 

Administração Financeira e Orçamentária  

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Lei de Responsabilidade Fiscal 27,7% 

1 Orçamento público. 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. 

11,11% 

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

10,95% 

Estágios da Despesa, 5.3 Restos a pagar. 5.4 Despesas de 
exercícios anteriores. 5.5 Dívida flutuante e fundada. 5.6 

Suprimento de fundos. 

10,33% 

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. 

10,01% 

1.4 Ciclo orçamentário. 1.5 Processo orçamentário. 7 Lei nº 
4.320/1964 e suas alterações.  

7,98% 
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1.3 Princípios orçamentários. 7 Lei nº 4.320/1964 e suas 
alterações. 

7,67% 

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

6,73% 

1 Orçamento público. 1.1 Conceito. 1.2 Técnicas orçamentárias. 3,29% 

Sistemas de informações. 2,35% 

Estágios da Receita e Dívida Ativa 1,88% 

 

Veja que a LRF é o assunto mais exigido, seguido dos instrumentos de planejamento e orçamento, 
da receita pública, estágios da despesa, restos a pagar, DEA e suprimento de fundos e o ciclo 
orçamentário. Juntos, esses tópicos, respondem por 78,08% de toda as questões analisadas. Um 
percentual bastante alto e relevante. Se incluirmos os princípios orçamentários, chegaremos ao 
percentual de 85,75% do total. 

27,70%

11,11%

10,95%

10,33%

10,01%

7,98%

7,67%

6,73%

3,29%

2,35%

1,88%

Lei de Responsabilidade Fiscal

1 Orçamento público. 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.

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

Estágios da Despesa, 5.3 Restos a pagar. 5.4 Despesas de
exercícios anteriores. 5.5 Dívida flutuante e fundada. 5.6

Suprimento de fundos.

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.

1.4 Ciclo orçamentário. 1.5 Processo orçamentário. 7 Lei nº
4.320/1964 e suas alterações.

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

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

1 Orçamento público. 1.1 Conceito. 1.2 Técnicas orçamentárias.

Sistemas de informações.

Estágios da Receita e Dívida Ativa

Percentual de Incidência
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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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AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Profs.Tonyvan Carvalho & Guilherme Sant´Anna 

Olá, pessoal! 

Preliminarmente iremos nos apresentar.  

Sou Tonyvan Carvalho, graduado em Licenciatura Plena em Matemática (UFPI), Bacharelado em 
Matemática (UFPI), Licenciatura em Computação (UESPI) e Bacharelado em Administração (UESPI). 
Pós-graduado em Matemática (UFPI), Estatística (UFPI), Contabilidade e Auditoria Governamental 
(UESPI) e Contabilidade e Controle na Administração Pública (UFPI/TCEPI). 

Sou Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE PI). Anteriormente, 
exerci o cargo de Auditor Interno no Tribunal de Justiça do Piauí. Além disso, fui aprovado para 
Assistente Técnico Administrativo do Ministério da Fazenda (2009), Auditor Fiscal do ISS RJ(2010), 
Analista de Planejamento da SEPLAN/PI (2013), Fiscal de Tributos da SEFAZ MA(2016) e Auditor 
Fiscal da Receita Municipal de Teresina (ISS Teresina) (2016). 

Comento questões de Auditoria – privada e governamental - no TEC Concursos. 

Coautor do Livro - Receita Federal - Gabaritando a Prova Discursiva – 1ª Edição da Editora “Questões 
Discursivas”. 

Aqui, no estratégia, leciono, juntamente com o Mestre Guilherme, a disciplina Auditoria nos cursos 
regulares e no passo estratégico. Além disso, trabalho nas trilhas estratégicas e faço parte do 
programa de Coach. 

A CESPE/CEBRASPE costuma “pesar a mão” em alguns tópicos da nossa disciplina. As questões das 
bancas de concursos públicos priorizam a cobrança da literalidade das Normas de Auditoria. Via de 
regra, a CESPE costuma ser menos literal e mais interpretativa, dificultando a convicção do 
candidato na hora de avaliar o item como certo ou errado. Embora haja cobrança da literalidade 
dos diversos normativos de Auditoria, podemos dizer que, no caso da CESPE, essa característica é 
menos explícita! 

Uma preparação e treinos com antecedência ajudar a melhorar o nível de aproveitamento e evita 
surpresas! As provas de Auditoria Governamental da Cespe costuma abordar tanto Auditoria 
Governamental quanto Auditoria Independente. Veja a análise estatística a seguir com a 
concentração de alguns temas.  

Aproveito a oportunidade para deixar o link contendo dicas para o Concurso TCDF: Aprenda a 
revisar Auditoria! 

Link da live no Canal do Estratégia no Youtube: https://bit.ly/31YsZKh 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Fizemos uma análise estatística da nossa disciplina com as seguintes premissas 

Premissas para análise estatística: 

Banca: CESPE (CEBRASPE) 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://bit.ly/31YsZKh
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Ano: 2015 a 2019  

Áreas: Fiscal, Gestão e Controle. 

Total de questões: 418  

As tabelas a seguir apresentam os temas cobrados no período, especificamente de Auditoria com 
um todo: 

Auditoria 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Auditoria Independente 51,54% 

Auditoria Governamental 25,36% 

Governança coorporativa, controle e análise de risco 14,59% 

Auditoria interna 8,13% 

Perícia contábil 0,48% 

Segue o gráfico contendo a relação de temas e os respectivos graus de incidência. 
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Amostra: 206 de 418 questões  

Auditoria Independente: 72,92% estão concentrados em 5 temas 

Auditoria Independente 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Procedimentos e evidências de Auditoria 23,79% 

Conceitos iniciais de Auditoria 15,53% 

Opinião do Auditor 14,08% 

Documentação de Auditoria 9,71% 

Materialidade/Relevância/Risco 9,71% 

Auditoria Governamental: 88,68% estão concentrados em 5 temas 

Amostra: 106 de 418 questões. 

Auditoria Governamental 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Normas do TCU 37,74% 

Tipos de formas de Auditoria Governamental 16,98% 

Controle interno federal 16,98% 

Normas da Intosai 12,26% 

NAGs 4,78% 

Conclui-se que 10 (temas) temas de Auditoria Independente e Governamental correspondem a 
75% das questões cobradas pela Cespe no período avaliado. São eles: 

• Testes e Procedimentos em Auditoria e Evidência em Auditoria 

• Conceitos iniciais de Auditoria (abrangem os seguintes assuntos: Objetivos Gerais do Auditor, 
Princípios Éticos do Auditor, Características Inerentes ao Auditor, Controle de Qualidade da 
Auditoria, Independência e Tópicos da NBC TA 200) 

• Opinião do auditor independente/Relatórios e Pareceres de Auditoria 

• Documentação de Auditoria/Papéis de Trabalho 

• Materialidade, Relevância e Risco  
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• Normas do TCU 

• Tipos e formas de Auditoria Governamental 

• Controle interno federal 

• Normas da Intosai 

• Normas de Auditoria aplicáveis ao Controle Externo - NAGs  

 

Bons estudos e fiquem com Deus! 

Tonyvan Carvalho 

 

Tonyvan Carvalho (@professortonyvancarvalho) 
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CONTROLE EXTERNO 

Prof. Alexandre Violato 

Analisamos diversas questões realizadas pelo Cebraspe desde 2014 para as provas de concursos para 
Tribunais de Contas e Controladorias, observamos o seguinte cenário: 

Controle Externo (CEXT) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Competências constitucionais dos Tribunais de Contas 22,43% 

Composição e Organização 21,50% 

Jurisdição, julgamento de contas e tomada de contas 19,43% 

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

12,15% 

Instrumentos de fiscalização, denúncias e representações 7,48% 

Tribunais de contas: Funções 6,07% 

Sanções e recursos 5,61% 

Tribunais de Contas: Eficácia das decisões 2,80% 

Natureza Jurídica 2,34% 
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Perceba que os assuntos mais cobrados foram as “Competências Constitucionais dos Tribunais de 
Contas” - previstas no artigo 71 da Constituição Federal -, a “Composição e a Organização dos 
tribunais” – considerando tanto cobranças sobre a Lei Orgânica e o Regimento Interno como as 
regras constitucionais -, e a “jurisdição e julgamento de contas” – também considerando as normas 
constitucionais e infraconstitucionais. Portanto, estes assuntos precisam de atenção redobrada. 

Os assuntos “eficácia das decisões” e “natureza jurídica” aparentemente foram os menos cobrados, 
todavia, não se engane, pois eles estão muito relacionados às regras constitucionais de controle 
externo e, portanto, é um assunto que também precisa ser bem compreendido. 

O assunto “funções dos tribunais de contas” também está muito próximo das competências 
constitucionais, o que entra em análise são algumas questões sobre entendimento jurisprudencial e 
doutrinário, mas a linha que divide os dois temas é tênue. 

Os “instrumentos de fiscalização” e as “sanções e recursos” são os assuntos mais difíceis da nossa 
matéria, principalmente porque as regras podem mudar de um TC para outro, o que pode confundir 
quem estuda para a área de controle há tempos. Todavia, também não é algo difícil de compreender, 
com alguns esquemas e leituras do tema, você estará bem preparado. 

Nossa matéria não é tão extensa, e com um bom estudo e a resolução de muitas questões, você 
certamente pode ter um desempenho excelente nela e se aproximar de sua aprovação. 

Bons estudos! 

Alexandre Violato Peyerl – Equipe Tulio Lages 
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CONTABILIDADE PÚBLICA 

Prof. Alexandre Violato 

Analisamos diversas questões realizadas pelo Cebraspe nos últimos cinco anos, utilizando em nossa 
amostragem somente questões para cargos relacionados à fiscalização e controle, como Secretarias 
de Fazenda, Tribunais de Contas e Controladorias. 

Em nossa análise, observamos o seguinte cenário: 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Receita Pública 13,84% 

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

12,58% 

Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações 
Patrimoniais 

12,58% 

Despesa Pública 11,95% 

MCASP: Procedimentos Contábeis Patrimoniais 8,60% 

MCASP: Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. sistemas de 
contas: orçamentário, patrimonial e controle 

8,39% 

Princípios orçamentários. Princípios na Lei 4320/1964. 7,97% 

Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro 7,34% 

NBC TSP Estrutura Conceitual 4,82% 

Contabilidade Pública: - Noções Gerais: conceito, objeto, 
campo de aplicação e abrangência 

3,56% 

DFC/DMPL/Notas Explicativas 3,14% 

Estágios da Receita Dívida Ativa. MCASP: Procedimentos 
Contábeis Orçamentários (I). Receita. 

2,94% 

NBC T 16.7 (Consolidação) NBC T 16.11 (Sistemas de Custos) 2,31% 
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O Cebraspe tem o hábito de cobrar detalhes da parte teórica, não sendo tão frequentes as questões 
que efetivamente envolvam cálculos complexos, ainda que, em vários casos, exija-se que você tenha 
bom conhecimento sobre os lançamentos. 

Como vemos na análise acima, se você compreender bem os conceitos de receita e despesa pública, 
terá boas chances de acertar as questões de contabilidade pública que serão cobradas na sua prova. 

Pelo perfil do cargo, é muito provável que venham questões sobre as demonstrações contábeis 
também. Vemos que, no histórico, o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações 
Patrimoniais foram mais frequentes, o que não significa que você deva negligenciar os demais. 

Em cada aula expandiremos a análise estatística para os subtópicos, sempre que adequado, de forma 
que você possa maximizar a efetividade dos seus estudos, tendo em vista que o seu edital é bastante 
extenso e você tem um grande desafio pela frente. 

Esperamos tê-lo ajudado com essas informações. Estude com afinco e não deixe de fazer muitos 
exercícios e revisar constantemente o conteúdo, pois isso será essencial para a sua aprovação. 

Bons estudos e forte abraço! 

Alexandre Violato Peyerl e Vinicius Nascimento – Equipe Tulio Lages 
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CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA 

Profs. Rafael Barbosa e Luis Eduardo 

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 Contabilidade 
Geral e Avançada para Analista de Controle Externo do TCDF. 

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). 

Luis Eduardo começou a estudar para concursos em meados de 2009, após ter decidido pedir baixa 
da Escola Naval, que é uma instituição de nível superior da Marinha. Como não havia concluído o 
ensino superior, decidi fazer algum concurso de nível médio de escada, já que precisava de uma 
segurança financeira. Fui aprovado em alguns concursos e reprovados em outros! Entre eles, logrei 
êxito no BACEN (Banco Central) e no MPU (Ministério Público da União). Depois disso, foquei na área 
fiscal, onde estou hoje (feliz da vida). 

CEBRASPE (CESPE) 

Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos, 
contemplando órgãos estaduais e municipais (amostra nível superior).  

Contabilidade Geral e Avançada 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

 Estrutura Conceitual (CPC - 00) 16,66% 

Balanço Patrimonial  11,10% 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).  8,33% 

Demonstração do Fluxo de Caixa 7,64% 

Conjunto das demonstrações contábeis 5,55% 

Balancete de Verificação 4,86% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Patrimônio 4,16% 

Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 4,16% 

Provisões ativas e passivas. 4,16% 

Sistema de contas 3,47% 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).  3,47% 

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados. 3,47% 

Operações financeiras ativas e passivas 3,47% 

Redução ao valor recuperável 3,47% 

Estoques (CPC - 16). Operações com mercadorias, fatores que 
alteram valores de compra e venda, forma de registro e 

apuração do custo das mercadorias ou dos serviços vendidos.  

2,78% 

 Notas Explicativas. 2,09% 

Demonstração do Resultado Abrangente, conceito, conteúdo e 
forma de apresentação.  

2,09% 

Investimentos. Tratamento das Participações Societárias, 
conceito de coligadas e controladas, definição de influência 
significativa, métodos de avaliação, cálculos, apuração do 

resultado de equivalência patrimonial, tratamento dos lucros 
não realizados, recebimento de lucros ou dividendos de 

coligadas e controladas, contabilização. 

2,09% 

Tratamento das Depreciações, amortização e exaustão, 
conceitos, determinação da vida útil, forma de cálculo e 

registros. Tratamentos de Reparo e conservação de bens do 
ativo, gastos de capital versus gastos do período. Ganhos ou 

perdas de capital: alienação e baixa de itens do ativo.  

2,09% 

Despesas antecipadas, receitas antecipadas.  2,09% 

Empréstimos e financiamentos.  1,39% 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 0,70% 

 Ativo Intangível. 0,70% 

Ativo Imobilizado. 0,00% 
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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Profs. Rafael Barbosa e Luis Eduardo 

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 Análise das 
Demonstrações Contábeis Analista de Controle Externo - Especialidade: Ciências Contábeis do TCE-
RJ. 

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). 

Luis Eduardo começou a estudar para concursos em meados de 2009, após ter decidido pedir baixa 
da Escola Naval, que é uma instituição de nível superior da Marinha. Como não havia concluído o 
ensino superior, decidi fazer algum concurso de nível médio de escada, já que precisava de uma 
segurança financeira. Fui aprovado em alguns concursos e reprovados em outros! Entre eles, logrei 
êxito no BACEN (Banco Central) e no MPU (Ministério Público da União). Depois disso, foquei na área 
fiscal, onde estou hoje (feliz da vida). 

CEBRASPE (CESPE) 

Análise das Demonstrações Contábeis 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Análise vertical e horizontal das demonstrações contábeis  21,82% 

Índices de Rentabilidade e Lucratividade  21,82% 

Índices de liquidez. Capital Circulante Líquido  20,00% 

Estrutura de capital e Índices de endividamento  14,55% 

Outros Índices (Análise das Demonstrações Contábeis)  10,91% 

Análise Dinâmica das Empresas (NCG e NTFP)  9,09% 

Alavancagem financeira  7,27% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Questões mescladas de índices e quocientes financeiros  5,45% 

Introdução (conceito, usuários, interesses e tipos de análise)  3,64% 

Índices de atividade (rotação)  3,64% 

Alavancagem operacional  1,82% 

EBIT (LAJIR) e EBITDA (LAJIDA)  1,82% 

 

DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscar fazer uma boa revisão de conceitos básicos de Contabilidade, 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. 
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Fazer uma revisão de véspera, uma semana antes da prova, com questões sobre o “top five” da 

estatística apresentada. 

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, 

Profs. Rafael Barbosa e Luis Eduardo 
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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 
Analisa de Controle Externo do TCDF. 

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. 

CEBRASPE (CESPE) 

Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos, 
contemplando órgãos estaduais e municipais (amostra nível superior).  

Estatística 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Probabilidade 32,39% 

Amostragem. 25,34% 

Medidas de posição 15,50% 

Medidas de dispersão 14,08% 

Histogramas e curvas de frequência. 9,87% 

População e amostra. 2,82% 

 

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

 Buscas fazer uma boa revisão de Estatística básica, 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 

 

  

32,39%

25,34%

15,50%

14,08%

9,87%

2,82%

% de cobrança
Probabilidade

Amostragem.

Medidas de posição

Medidas de dispersão

Histogramas e curvas de
frequência.

População e amostra.



 
 

 

 

 

Passo Estratégico – Cespe/TCDF 
e-book – Auditor de Controle Externo 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 40 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

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 
Financeira para Auditor de Controle Externo do TCDF. 

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. 

CEBRASPE (CESPE) 

Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos, 
contemplando órgãos estaduais e municipais (amostra nível superior).  

Matemática Financeira 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Sistema de Amortização 30,47% 

Análise de Investimentos 23,54% 

Juros Compostos 12,45% 

Séries de Pagamentos 12,45% 

Juros Simples 8,30% 

Taxas equivalentes 5,54% 

Descontos simples 4,15% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Descontos compostos 3,09% 

 

DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscas fazer uma boa revisão de Matemática básica, 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 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

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 Raciocínio Lógico 
para Auditor de Controle Externo do TCDF. 

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 dos as operações básicas 
da Matemática e os conceitos introdutórios de Raciocínio Lógico. Portanto, é importante que vocês 
dominem esses assuntos. 

CEBRASPE (CESPE) 

Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos, 
contemplando órgãos estaduais e municipais (amostra nível superior).  

Raciocínio Lógico 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Lógica de argumentação. Compreensão do processo lógico que, 
a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma valida, 

a conclusões determinadas. 

15,81% 

Conjuntos e suas operações. 13,79% 

Estruturas lógicas 13,56% 

Análise Combinatória 12,16% 

Tabela verdade das proposições compostas 10,39% 

Geometria Analítica, Plana e Espacial. 8,11% 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação 

com números racionais, nas suas representações fracionária ou 
decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; 

Média aritmética simples. 

7,70% 

Leis de Morgan 7,68% 

Conectivos e proposições 7,68% 

Porcentagem. 5,68% 

Funções e Gráficos. 3,65% 

Regra de três simples ou composta; 3,24% 

Diagramas lógicas 2,71% 

Razão e proporção; 2,03% 

Matrizes e determinantes 0,81% 

Unidades de medidas 0,40% 

Sistemas Lineares. 0,40% 
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DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscas fazer uma boa revisão de Raciocínio Lógico, 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 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 840/2011 

Prof. Murilo Soares 

 

Meu nome é Murilo Soares, sou Analista Judiciário da Área Judiciária do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

Neste arquivo, analisaremos as estatísticas da Lei Complementar Nº 840/2011 para o concurso do 
TC-DF, tomando em conta o Edital nº 01 – TCDF/ACE, de 13/02/2020. 

Serão consideradas provas relativas aos anos de 2011 a 2020. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

LC Nº 840/2011 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Da Organização Administrativa do Distrito Federal (arts. 10 a 13 
da LO-DF) 

16,13% 

Do Poder Legislativo (arts. 54 a 86 da LO-DF) 15,05% 

Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito 
Federal (arts. 1º a 5º da LO-DF) 

11,83% 

Dos Servidores Públicos (arts. 33 a 44 da LO-DF) 11,83% 

Da Competência do Distrito Federal (arts. 14 a 18 da LO-DF) 8,60% 

Da Administração Pública (arts. 19 a 32 da LO-DF) 7,53% 

Das Funções Essenciais à Justiça (arts. 110 a 116 da LO-DF) 4,30% 

Do Poder Legislativo (arts. 54 a 86 da LO-DF) 4,30% 

Do Orçamento (arts. 147 a 157 da LO-DF) 3,23% 

Da Ordem Econômica do Distrito Federal (arts. 158 a 199 da 
LO-DF) 

3,23% 

Das Disposições Gerais (arts. 6º a 9º da LO-DF) 3,23% 

Dos Bens do Distrito Federal (arts. 46 a 52 da LO-DF) 2,15% 
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Do Sistema Tributário do Distrito Federal (arts. 125 a 142 da 
LO-DF) 

2,15% 

Das Finanças Públicas (arts. 143 a 146 da LO-DF) 2,15% 

Da Ordem Social e do Meio Ambiente (arts. 200 a 311 da LO-
DF) 

1,08% 

Da Política Urbana e Rural (arts. 312 a 349 da LO-DF) 1,08% 

Das Disposições Gerais (arts. 350 a 366 da LO-DF) 1,08% 

Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (LO-DF) 1,08% 

 

Constatamos que os 4 tópicos mais cobrados são responsáveis por 54,84% das questões cobradas 
nos concursos públicos, então vale a pena focar na revisão desses assuntos, SEM DEIXAR DE LADO 
OS OUTROS TÓPICOS!!!!!  

Isso porque TUDO o que está previsto no edital pode ser cobrado na prova. Mas as estatísticas de 
cobranças anteriores não devem ser ignoradas, para um melhor aproveitamento na nossa prova. 

Espero que esses dados possam te ajudar a alcançar o sucesso. 

Abraços e ótimos estudos! 

Murilo Soares 

Instagram: @profmurilosoares 

16,13%

15,05%

11,83%

11,83%

8,60%

7,53%

4,30%

4,30%

3,23%

3,23%

3,23%

2,15%

2,15%

2,15%

1,08%

1,08%

1,08%

1,08%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

Da Organização Administrativa do Distrito Federal…

Do Poder Legislativo (arts. 54 a 86 da LO-DF)

Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do…

Dos Servidores Públicos (arts. 33 a 44 da LO-DF)

Da Competência do Distrito Federal (arts. 14 a 18 da…

Da Administração Pública (arts. 19 a 32 da LO-DF)

Das Funções Essenciais à Justiça (arts. 110 a 116 da LO-…

Do Poder Legislativo (arts. 54 a 86 da LO-DF)

Do Orçamento (arts. 147 a 157 da LO-DF)

Da Ordem Econômica do Distrito Federal (arts. 158 a…

Das Disposições Gerais (arts. 6º a 9º da LO-DF)

Dos Bens do Distrito Federal (arts. 46 a 52 da LO-DF)

Do Sistema Tributário do Distrito Federal (arts. 125 a…

Das Finanças Públicas (arts. 143 a 146 da LO-DF)

Da Ordem Social e do Meio Ambiente (arts. 200 a 311…

Da Política Urbana e Rural (arts. 312 a 349 da LO-DF)

Das Disposições Gerais (arts. 350 a 366 da LO-DF)

Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias…


	Página em branco

