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APRESENTAÇÃO
Com “unhas e dentes”: é assim, literalmente, que cada ponto em um concurso público está sendo
disputado pelos concurseiros nos dias atuais.
Os concursos públicos cada vez contemplam menos vagas, enquanto a concorrência só aumenta.
Isso não deve ser objeto de desânimo, pelo contrário, desde a minha época de concurseiro as
notícias de que os concursos públicos iriam acabar aterrorizavam os alunos, mas, mesmo assim, os
certames continuaram ocorrendo, em maior ou em menor grau.
E essa deve ser a perspectiva para os próximos anos e, portanto, você deve ficar acostumado com
esse cenário e seguir em frente.
A “fórmula mágica” da aprovação, portanto, continua sendo a mesma: você precisa estudar de
forma regular, com método, pensando sempre no médio/longo prazo, de modo a já estar bem
preparado em boa parte das matérias quando um bom concurso aparecer.
Foi assim que eu obtive excelentes resultados em concursos, após diversas reprovações.
Foi assim que a quase totalidade das pessoas que conheço foram aprovadas nos mais diversos
cargos da Administração Pública, desde Técnicos do Poder Executivo e do Poder Judiciário até
Auditores da Receita Federal do Brasil e do Tribunal de Contas da União.
Nada obstante, diversas informações podem trazer uma boa vantagem competitiva ao
concurseiro, fazendo com que alguns alunos “furem a fila da aprovação”.
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São informações que permitem que alguns alunos que estudem menos acabem sendo aprovados
mais rapidamente que outros alunos que estudam mais.
Uma dessas informações, por exemplo, é o conjunto de boas práticas de estudos, que permitem
uma preparação eficiente.
Inclusive, abordamos várias dessas práticas no e-book “Revisões de Alto Desempenho: guia
definitivo para concurseiros” (baixe clicando aqui).
Outra informação que pode realmente alavancar a preparação de um concurseiro é a recorrência
de um dado assunto em provas anteriores, ou seja, saber o que a banca “mais gosta de cobrar”.
Na minha época de concurseiro, os professores diziam que um determinado ponto do conteúdo
era muito cobrado pela banca simplesmente a partir de um “achismo”, ou seja, de uma percepção
totalmente subjetiva que ele possuía acerca do histórico de questões.
Entretanto, de forma inovadora, desde seu surgimento, a equipe do Passo Estratégico passou a
realizar um trabalho de classificação das questões de cada banca, de concursos realizados para as
mais diversas carreiras.
Hoje, portanto, nós sabemos exatamente o que é mais cobrado, sem “achismo”.
Neste e-book, trazemos o fruto do nosso levantamento para as principais bancas que atuam na
área policial: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
(Cebraspe) e Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) e Instituto
AOCP.
Você saberá quais são os assuntos que possuem mais chances de serem cobrados por cada uma
dessas bancas em provas da área policial.
De posse dessas informações, você terá condições de priorizar os assuntos mais recorrentes e,
portanto, aumentará as chances de obter uma maior pontuação na sua prova objetiva.
Gosto sempre de lembrar que você não deve negligenciar o estudo de nenhum assunto, mesmo
que seja pouco cobrado.
O que você precisa é garantir que chegará à prova muito bem preparado nos assuntos mais
recorrentes.
Assim, tenho certeza de que, ao utilizar de forma estratégica as informações deste e-book, você
chegará a um nível de preparação diferenciado em relação ao dos seus concorrentes.
Vale lembrar que este material foi preparado pela equipe do Passo Estratégico, método poderoso
de revisão disponibilizado pelo Estratégia Concursos.
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O Passo Estratégico é um material enxuto, contemplando orientações de revisão, questões
estratégicas objetivas, questionário de revisão para autoexplicação e simulados – tudo totalmente
focado nos pontos mais cobrados em prova, a partir de análise estatística de questões da banca.
Sem dúvidas, um método exclusivo e inovador.
Entenda melhor o que estou falando clicando aqui ;-)

Bom, em nome da equipe do Passo Estratégico, desejo-lhe uma excelente leitura e uma
preparação de enorme sucesso.
Espero, de verdade, que você seja aprovado no concurso para um cargo que lhe seja motivo de
orgulho e que lhe permita realizar vários outros sonhos, além do próprio sonho de ter conquistado
a aprovação.
Um grande abraço e bons estudos!

Prof. Túlio Lages

f

Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos

Seu cantinho de estudos famoso!
Poste uma foto do seu cantinho de estudos e nos
marque no Instagram:

@passoestrategico
Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele
fique famoso entre milhares de concurseiros!
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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.

BANCA 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
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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.
Língua Portuguesa
% de cobrança em provas anteriores
Cespe (Cebraspe)
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:
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42.96%

11.47%
7.14%7.04%7.04%5.53%
3.52%3.22%3.12%2.92%2.41%2.31%1.31%

BANCA 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 701 questões. Isso nos permite visualizar os assuntos “preferidos” da banca
examinadora em concursos de Tribunais.
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%
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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:
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%

BANCA AOCP
As provas da banca AOCP mantêm um padrão de exigência mediano para todas as disciplinas.
Sendo assim, os exames são bastante lineares e é possível que o candidato não encontre nenhuma
grande surpresa. Entretanto, isso só vale para quem estiver bem preparado, de acordo com o que
é solicitado no edital.
Na disciplina de Língua Portuguesa, são cobrados, de maneira geral, conhecimentos linguísticos e
interpretação de texto. Interpretação, e classes de palavras são tópicos bastante explorados em
enunciados simples e objetivos.
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Língua Portuguesa
% de cobrança em provas anteriores
AOCP
Classes de palavras; Formação e estrutura das palavras.

13,90%

Interpretação de textos.

9,27%

Termos da oração.

4,63%

Ortografia, Acentuação e Crase.

4,48%

Relação de coordenação e subordinação das orações.

4,00%

Semântica.

3,83%

Palavras “se”, “que” e “como”.

3,68%

Pontuação.

3,51%

Coerência e coesão

3,04%

Concordância verbal, nominal e vozes verbais.

2,24%

Linguagem.

2,08%

Tipologia Textual.

1,76%

Colocação pronominal.

1,76%

Regência nominal e verbal.

0,96%

Clareza e Correção

0,32%

Tipos de discursos

0,00%

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.
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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:

BANCA CEBRASPE (CESPE)
Direito Constitucional (DCON)
% de cobrança em provas anteriores
CESPE (Cebraspe)
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

25,8%

Administração Pública

12,4%

Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e Direito
Administrativo. Instagram: @proftuliolages
1
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Finanças Públicas

11,2%

Defesa Estado e das Instituições Democráticas*

9,0%

Conceito de Constituição, Estrutura das Constituições,
Elementos das Constituições, Classificação das Constituições,
Supremacia da Constituição, Tipos de Constituição, Hierarquia
das normas

7,9%

Ordem Social

7,9%

Princípios Fundamentais

5,6%

Organização do Estado

5,6%

Direitos Sociais

4,5%

Nacionalidade

2,2%

Direitos Políticos

2,2%

Poder Legislativo

2,2%

Aplicabilidade das normas constitucionais (eficácia das
normas constitucionais)

1,1%

Processo Legislativo e Reforma da CF

1,1%

Poder Judiciário

1,1%

Interpretação da Constituição

<1,0%

Poder Constituinte. Entrada em vigor de uma nova
Constituição (Aplicação das normas constitucionais no tempo)

<1,0%

Partidos Políticos

<1,0%

Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

<1,0%

Poder Executivo

<1,0%

Controle de constitucionalidade

<1,0%

Funções Essenciais à Justiça

<1,0%

Sistema Tributário Nacional

<1,0%

Ordem Econômica e Financeira

<1,0%
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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.
Área Policial - CESPE (DCON)
30.00%
25.00%
20.00%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Já para Direito Administrativo (DADM), temos o seguinte:
Direito Administrativo (DADM)
% de cobrança em provas anteriores
CESPE (Cebraspe)
Licitações Públicas

25,9%

Regime Jurício Único

16,2%

Atos Administrativos

8,5%

Contratos Administrativos

6,9%

Organização Administrativa

6,6%
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Agentes Públicos

6,2%

Princípios da Administração Pública

5,4%

Poderes e Deveres da Adm Pública*

4,2%

Responsabilidade Civil do Estado

4,2%

Processo Administrativo

3,1%

Controle da Administração Pública

3,1%

Acesso à Informação

1,9%

Direito Administrativo (origem, conceitos, escolas, critérios,
objeto, fontes)

0,4%

Administração Pública (conceitos, sentidos). Estado e
Governo. Sistemas administrativos. Regime jurídicoadministrativo

0,4%

Serviços Públicos

0,4%

Intervenção do Estado na Propriedade Privada

0,4%

Entidades Paraestatais e Terceiro Setor

<1,0%

Bens Públicos

<1,0%

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.
Área Policial CESPE (DADM)
30.00%
25.00%

20.00%
15.00%

10.00%
5.00%

0.00%
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BANCA VUNESP
Direito Constitucional (DCON)
% de cobrança em provas anteriores
Vunesp
Ordem Social

19,8%

Administração Pública

12,5%

Organização do Estado

11,6%

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

6,3%

Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

5,4%

Finanças Públicas

4,5%

Direitos Sociais

2,7%

Processo Legislativo e Reforma da CF

2,7%

Poder Judiciário

2,7%

Controle de constitucionalidade

2,7%

Princípios Fundamentais

1,8%

Nacionalidade

1,8%

Poder Legislativo

1,8%

Poder Executivo

1,8%

Conceito de Constituição, Estrutura das Constituições,
Elementos das Constituições, Classificação das Constituições,
Supremacia da Constituição, Tipos de Constituição, Hierarquia
das normas

0,9%

Aplicabilidade das normas constitucionais (eficácia das
normas constitucionais)

0,9%

Poder Constituinte. Entrada em vigor de uma nova
Constituição (Aplicação das normas constitucionais no tempo)

0,9%
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Funções Essenciais à Justiça

0,9%

Sistema Tributário Nacional

0,9%

Ordem Econômica e Financeira

0,9%

Interpretação da Constituição

<1,0%

Direitos Políticos

<1,0%

Partidos Políticos

<1,0%

Defesa Estado e das Instituições Democráticas*

<1,0%

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.
Área Policial - VUNESP (DCON)
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%

8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

Já para Direito Administrativo (DADM), temos o seguinte:
Direito Administrativo (DADM)
% de cobrança em provas anteriores
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Vunesp
Licitações Públicas

23,3%

Regime Jurídico Único

15,8%

Acesso à Informação

8,9%

Atos Administrativos

7,9%

Contratos Administrativos

6,9%

Poderes e Deveres da Adm. Pública*

5,4%

Serviços Públicos

5,0%

Agentes Públicos

4,5%

Princípios da Administração Pública

4,0%

Processo Administrativo

4,0%

Improbidade Administrativa

4,0%

Controle da Administração Pública

3,5%

Organização Administrativa

3,0%

Responsabilidade Civil do Estado

2,5%

Direito Administrativo (origem, conceitos, escolas, critérios,
objeto, fontes)

0,5%

Entidades Paraestatais e Terceiro Setor

0,5%

Bens Públicos

0,5%

Administração Pública (conceitos, sentidos). Estado e
Governo. Sistemas administrativos. Regime jurídicoadministrativo

<1,0%

Intervenção do Estado na Propriedade Privada

<1,0%

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.
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Área Policial - VUNESP (DADM)
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

0.00%

BANCA AOCP
Direito Constitucional (DCON)
% de cobrança em provas anteriores
AOCP
Administração Pública

25,0%

Organização do Estado

9,3%

Processo Legislativo e Reforma da CF

8,3%

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

6,5%

Ordem Social

4,6%

Poder Constituinte. Entrada em vigor de uma nova
Constituição (Aplicação das normas constitucionais no tempo)

2,8%

Direitos Políticos

2,8%

Princípios Fundamentais

1,9%

Direitos Sociais

1,9%

Poder Legislativo

1,9%
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Conceito de Constituição, Estrutura das Constituições,
Elementos das Constituições, Classificação das Constituições,
Supremacia da Constituição, Tipos de Constituição, Hierarquia
das normas

0,9%

Interpretação da Constituição

0,9%

Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

0,9%

Poder Executivo

0,9%

Controle de constitucionalidade

0,9%

Defesa Estado e das Instituições Democráticas*

0,9%

Ordem Econômica e Financeira

0,9%

Aplicabilidade das normas constitucionais (eficácia das
normas constitucionais)

<1,0%

Nacionalidade

<1,0%

Partidos Políticos

<1,0%

Poder Judiciário

<1,0%

Funções Essenciais à Justiça

<1,0%

Sistema Tributário Nacional

<1,0%

Finanças Públicas

<1,0%

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.
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Área Policial - AOCP (DCON)
25.00%

20.00%
15.00%
10.00%

5.00%
0.00%

Já para Direito Administrativo (DADM), temos o seguinte:
Direito Administrativo (DADM)
% de cobrança em provas anteriores
AOCP
Licitações Públicas

26,5%

Regime Jurício Único

18,1%

Contratos Administrativos

7,7%

Agentes Públicos

7,1%

Atos Administrativos

6,5%

Processo Administrativo

6,5%

Improbidade Administrativa

6,5%

Princípios da Administração Pública

5,2%
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Organização Administrativa

3,9%

Poderes e Deveres da Adm. Pública*

3,2%

Acesso à Informação

3,2%

Serviços Públicos

1,3%

Responsabilidade Civil do Estado

1,3%

Bens Públicos

1,3%

Controle da Administração Pública

1,3%

Direito Administrativo (origem, conceitos, escolas, critérios,
objeto, fontes)

0,6%

Entidades Paraestatais e Terceiro Setor

<1,0%

Intervenção do Estado na Propriedade Privada

<1,0%

Administração Pública (conceitos, sentidos). Estado e
Governo. Sistemas administrativos. Regime jurídicoadministrativo

<1,0%

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.
Área Policial - AOCP (DADM)
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

0.00%
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Você já deve ter percebido 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!
Forte abraço,
Grande abraço e bons estudos!

“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
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
Prof. Murillo Leal
Olá, pessoal, tudo bem?
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 e sou professor do Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP).
Sou bacharel em Direito (2008); bacharel em Segurança Pública (2012); pós-graduado em Direito
Público; e mestrando em Direito.

BANCA CEBRASPE (CESPE)

O diferencial do CEBRASPE/CESPE 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 o melhor mesmo será não marcar, ou
marcar as duas alternativas no Cartão – Resposta, nesse último caso 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.
Para saber com qual incidência o CEBRASPE/CESPE cobra cada assunto do conteúdo programático
relativo à matéria de Processo Penal para os cargos da carreira policial procuramos fazer uma
estatística das provas para cargos de Nível Superior, pois algumas polícias, a exemplo da Polícia
Civil e Militar do Distrito Federal, exige-se a graduação em curso superior reconhecido pelo
Ministério da Educação.
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Foram analisadas 2.155 questões da banca CEBRASPE/CESPE sem filtragem de data inicial até o
ano de 2019. Com a análise obtivemos o seguinte resultado:

Direito Processual Penal
% de cobrança em provas anteriores
Cebraspe (CESPE)
Provas (parte I): Teoria geral. Provas (parte II): Provas em
espécie

13,78%

Prisão e liberdade provisória (parte I). Prisão em flagrante
(espécies, hipóteses, etc.). Prisão preventiva. Prisão temporária
(Lei 7.960/89). Prisão e liberdade provisória (parte II). Medidas
cautelares diversas da prisão. Fiança.

11,41%

Inquérito Policial

10,23%

Processo: Processo comum. Procedimento pelos rito ordinário
e sumário. Processos especiais (parte 1): Processos especiais
(parte 2): Outros processos especiais previstos no CPP.Rito
sumaríssimo: Juizados especiais criminais

8,86%

Ação Penal

8,67%

Jurisdição e Competência

7,84%

Das citações e intimações

4,4%

Habeas Corpus

3,97%

Procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri

3,52%

Das nulidades

2,74%

Sentença e Coisa julgada

1,56%

Da Ação Civil Ex Delicto

0,27%

Fontes do Direito Processual Penal

0
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Analista Processual – PROCESSO PENAL
16.00%

14.00%
12.00%
10.00%

13.78%
11.41%
10.23%
9.34% 8.86%

8.00%

8.67%

7.84%
6.34%

6.00%

4.60% 4.40%

4.00%
2.00%

3.97% 3.52%

2.74%

1.56%
0.27%

0.00%

0

Podemos ver que os três primeiros assuntos possuem uma incidência altíssima em provas do
CEBRASPE/CESPE e, por isso, devem ser priorizados no momento dos estudos.
Para saber com qual incidência o CEBRASPE/CESPE cobra cada assunto do conteúdo programático
relativo à matéria de Processo Penal para os cargos da carreira policial procuramos fazer uma
estatística das provas para cargos de Nível Médio, pois algumas polícias, a exemplo da Polícia Civil
e Militar do Estado do Rio de Janeiro, exige-se formação no ensino médio (antigo 2º grau).
Foram analisadas 301 questões da banca CEBRASPE/CESPE sem filtragem de data inicial até o ano
de 2019. Com a análise obtivemos o seguinte resultado:

Direito Processual Penal
% de cobrança em provas anteriores
Cebraspe (CESPE)
Ação Penal

11.8%

Inquérito Policial

10.12%

Provas (parte I): Teoria geral. Provas (parte II): Provas em
espécie

9,35%

Competência. Sujeitos processuais. Citações e intimações.

8.53
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Sentença.
Prisão e liberdade provisória (parte I). Prisão em flagrante
(espécies, hipóteses, etc.). Prisão preventiva. Prisão temporária
(Lei 7.960/89).

7.86%

Prisão e liberdade provisória (parte II). Medidas cautelares
diversas da prisão. Fiança.
Rito sumaríssimo: Juizados especiais criminais.

2.67%

14
12

11.45
9.9

10
8

7.07

6

4.76

4

2.36

2

1.69

0
Prova ( artigos 158 a
184 do CPP )

Inquérito Policial;
notitia criminis

Lei 9.099/1995

Prisão em Flagrante Lei 10.826, de 22 de Processo dos crimes
dezembro de 2003 de responsabilidades
dos funcionários
públicos

Podemos ver que os três primeiros assuntos possuem uma incidência altíssima em provas do
CEBRASPE/CESPE e, por isso, devem ser priorizados no momento dos estudos.

BANCA VUNESP
A forma de abordagem da Vunesp é comumente considerada como mais simples, quando
comparadas às bancas Cespe/UnB, FCC ou FGV. Por ser, originalmente, uma banca dedicada a
vestibulares, a Fundação Vunesp segue o estilo de questão dos vestibulares tradicionais, com
questões de múltipla escolha.
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As assertivas possuem, geralmente, cinco opções para que o candidato escolha a correta e
costumam abranger grande parte do conteúdo do edital. Nas questões de Direito não tem
mistério! A Vunesp cobra a literalidade da legislação.
A fim de traçar o perfil de cobrança da banca em relação aos assuntos de Direito Processual Penal
analisamos questões da Vunesp até o ano de 2019, níveis Médio e Superior (não encontramos
questões de nível médio suficientes para uma análise estatística própria), tendo resultado nos
percentuais de incidência a seguir elencados:
Direito Processual Penal
% de cobrança em provas anteriores
Vunesp
Das Provas

12%

Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória

9%

Dos Recursos Criminais

7,89%

Da Ação Penal

7. 1%

Do Inquérito Policial

6.95%

Da competência: territorial, absoluta e relativa. Competência
por prerrogativa de função. Exceções

5,52%

Da Citação

3,63%

Das Nulidades

3%

Habeas Corpus

2,52%

Aplicação da Lei Processual no Tempo

1,42%

Mandado de Segurança em matéria criminal

0.47%

Sistemas Processuais

0,15 %

Fontes

0%
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Direito Processual penal
14%
12%

12%
9%

10%
8%

7.89%
5.52%

6%

3.63%

4%

2%

0

0%

3%

0

2.52%

1.42%
0

0.15%

0%

Podemos ver que os três primeiros assuntos possuem uma incidência muito alta em provas do
Vunesp 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.

BANCA AOCP
Observação: não foi feito e-book para a banca AOCP, pois não foram encontradas questões, nos
bancos de dados disponíveis, suficientes para se fazer análise estatística dos assuntos mais
cobrados. A título de exemplo, não foram encontradas questões sobre "Inquérito Policial", assunto
mais cobrado em concurso pra carreiras policiais.
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!
Prof Murillo Leal
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LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
Prof. Telma Vieira
Meu nome é Telma Vieira, sou Advogada, Assessora Jurídica no Governo do 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.
A fim de traçar o perfil de cobrança das bancas em relação aos assuntos de Legislação Penal
Especial mais exigidos em provas da área policial analisamos questões dentre os anos de 2014 a
2019, tendo resultado nos percentuais de incidência a seguir elencados:

BANCA CEBRASPE (CESPE)
Legislação Penal Especial
% de cobrança em provas
CESPE
Lei nº 10.826/03

18,33%

Lei nº 11.343/06

15%

Lei nº 12.850/13

13,33%

Lei nº 4.898/65

10,83%

Lei nº 9.605/98

9,17%

Lei nº 9.613/98

7,5%

Lei nº 10.741/03

5,83%

Lei nº 8.137/90

5,83%

Lei nº 9.455/97

5%

Lei nº 8.069/90

4,17%

Lei nº 8.072/90

4,17%

Lei nº 8.429/92

0,83%
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Legislação Penal Especial - CESPE
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

BANCA VUNESP
Legislação Penal Especial
% de cobrança em provas
VUNESP
Lei nº 11.343/06

18,64%

Lei nº 10.826/03

13,56%

Lei nº 12.850/13

11,86%

Lei nº 4.898/65

10,17%

Lei nº 9.605/98

10,17%

Lei nº 8.072/90

10,17%

Lei nº 8.069/90

8,47%

Lei nº 9.455/97

6,78%

Lei nº 10.741/03

6,78%

Lei nº 8.137/90

1,69%

Lei nº 9.613/98

1,69%

Lei nº 8.429/92

0%
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Legislação Penal Especial - Vunesp
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

BANCA AOCP
Legislação Penal Especial
% de cobrança em provas
AOCP
Lei nº 12.850/13

27,03%

Lei nº 10.826/03

16,22%

Lei nº 11.343/06

13,51%

Lei nº 4.898/65

13,51%

Lei nº 8.072/90

10,81%

Lei nº 9.455/97

8,11%

Lei nº 10.826/03

8,11%

Lei nº 8.137/90

2,7%

Lei nº 9.605/98

0%

Lei nº 10.741/03

0%

Lei nº 8.069/90

0%

Lei nº 8.429/92

0%
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Legislação Penal Especial - AOCP
30.00%

25.00%
20.00%
15.00%

10.00%
5.00%
0.00%

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 pelas
bancas.
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 PENAL
Prof. Telma Vieira
Meu nome é Telma Vieira, sou Advogada, Assessora Jurídica no Governo do 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.
As bancas que serão analisadas a seguir possuem um perfil um pouco diferente no que diz respeito
à cobrança de Direito Penal em provas de concurso. Enquanto a banca CESPE tem o costume de
cobrar questões mais elaboradas, exigindo do candidato o conhecimento da jurisprudência dos
Tribunais Superiores, a VUNESP e AOCP costumam trabalhar com a lei seca, isto é, cobra em
provas a letra fria do CP e da legislação correlata.
A fim de traçar o perfil de cobrança das bancas em relação aos assuntos de Direito Penal mais
exigidos em provas da área policial analisamos questões dentre os anos de 2014 a 2019, tendo
resultado nos percentuais de incidência a seguir elencados:

BANCA CEBRASPE (CESPE)

Direito Penal
% de cobrança em provas
Cespe
Dos crimes contra o patrimônio

16,56%

Dos crimes contra a pessoa

11,04%

Teoria do Crime

11,04%

Das Penas

9,82%

Do concurso de pessoas

7,98%

Da culpabilidade

7,36%

Da Aplicação da lei penal

7,36%

Dos crimes praticados por particular contra a Adm.

5,52%

Princípios

4,91%
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Dos crimes praticados por Func. Púb. Contra a Adm.

4,29%

Dos crimes contra a Dignidade Sexual

4,29%

Dos crimes contra a Fé Pública

4,29%

Dos crimes contra a Administração da Justiça

3,68%

Da extinção da punibilidade

1,84%

Da Ação Penal

0%

Dos crimes contra as Finanças Públicas

0%

Direito Penal

18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%

0.00%
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BANCA VUNESP

Direito Penal
% de cobrança em provas
Vunesp
Dos crimes contra a pessoa

18,75%

Dos crimes praticados por Funcionário Público contra a Adm.

16,88%

Dos crimes contra o patrimônio

12,5%

Teoria do Crime

12,5%

Da Aplicação da lei penal

7,5%

Dos crimes contra a Dignidade Sexual

5,63%

Das Penas

5%

Da culpabilidade

5%

Doa crimes contra a Fé Pública

3,75%

Dos crimes contra a Administração da Justiça

3,75%

Da extinção da Punibilidade

2,5%

Do concurso de Pessoas

2.5%

Princípios

1,88%

Dos crimes praticados por particular contra a Adm.

1,88%

Da Ação Penal

0%

Dos crimes contra as Finanças

0%
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Direito Penal
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

BANCA AOCP

Direito Penal
% de cobrança em provas
AOCP
Dos crimes contra a pessoa

18,46%

Teoria do crime

16,92%

Dos crimes contra o patrimônio

13,85%

Da Aplicação da Lei Penal

12,31%

Dos crimes praticados por Func. Púb. Contra a Adm.

7,69%

Das Penas

7,69%

Da culpabilidade

4,62%

Princípios

4,62%

Do concurso de Pessoas

3,08%
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Da extinção da Punibilidade

3,08%

Dos crimes contra a Adm. da Justiça

1,54%

Dos crimes contra a Dignidade Sexual

1,54%

Da Ação Penal

1,54%

Dos crimes praticados por particular contra a Adm.

0%

Dos crimes contra a Fé Pública

0%

Dos crimes contra as Finanças

0%

Questões mescladas sobre crimes contra a Adm. Pública

3,06%

Direito Penal
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

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 pelas
bancas.
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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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 ao área policial.
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.

BANCA CEBRASPE (CESPE)
Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos,
contemplando órgãos estaduais e municipais.
Raciocínio Lógico
% de cobrança em provas anteriores
CESPE
Lógica de argumentação. Compreensão do processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma
valida, a conclusões determinadas.

22,29%

Estruturas lógicas

19,11%

Tabela verdade das proposições compostas

14,65%

Leis de Morgan

10,83%

Conectivos e proposições

10,83%

Raciocínio lógico-matemático: estrutura lógica de relações
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios;
dedução de novas informações das relações fornecidas e

5,73%
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avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura
daquelas relações.
Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as
funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático,
raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal,
formação de conceitos, discriminação de elementos.

5,73%

Diagramas lógicas

3,82%

% de incidência
5.73%

5.73%

Lógica de argumentação

3.82%

Estruturas lógicas

22.29%

Tabela verdade das proposições compostas

10.83%

Leis de Morgan

10.83%

19.11%

Conectivos e proposições
Associação de informações

14.65%

Compreensão e análise da lógica de uma
situação, utilizando as funções intelectuais

BANCA VUNESP
Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca VUNESP nos últimos cinco anos,
contemplando órgãos estaduais e municipais.
Raciocínio Lógico
% de cobrança em provas anteriores
VUNESP
Lógica de argumentação. Compreensão do processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma
valida, a conclusões determinadas.

24,30%

Estruturas lógicas

21,03%

Raciocínio sequencial

15,42%
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Diagramas lógicos, tabelas e gráficos

12,15%

Raciocínio lógico-matemático: estrutura lógica de relações
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios;
dedução de novas informações das relações fornecidas e
avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura
daquelas relações. (Associação de informações)

7,94%

Leis de Morgan

3,73%

Orientação espacial e temporal

3,27%

Exercícios envolvendo datas e calendários

1,87%

Princípio da casa dos pombos

0,47%

% de cobrança
Lógica de argumentação

0.47%
1.87%
3.73% 3.27%

Estruturas lógicas
24.30%

7.94%

Raciocínio sequencial
Diagramas lógicos, tabelas e gráficos

12.15%

Associação de informações
21.03%

15.42%

Leis de Morgan
Orientação espacial e temporal
Exercícios envolvendo datas e
calendários
Princípio da casa dos pombos

BANCA AOCP
Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca AOCP nos últimos cinco anos,
contemplando órgãos estaduais e municipais (amostra nível superior).
Raciocínio Lógico
% de cobrança em provas anteriores
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AOCP
Lógica de argumentação. Compreensão do processo lógico
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma
valida, a conclusões determinadas.

33,33%

Estruturas lógicas

22,22%

Sequência de números, letras e palavras

11,11%

Leis de Morgan

11,11%

Conectivos e proposições

11,11%

Diagramas lógicas

11,11%

% de incidência

Lógica de argumentação
Estruturas lógicas

11.11%
11.11%

33.33%

11.11%

Sequência de números, letras e
palavras

Leis de Morgan
11.11%
22.22%

Conectivos e proposições
Diagramas lógicas
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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 a área policial.
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.

BANCA CEBRASPE (CESPE)
Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos,
contemplando órgãos estaduais e municipais.
Matemática
% de cobrança em provas anteriores
CESPE
Conjuntos e suas operações.

19,43%

Análise Combinatória

17,14%

Geometria Analítica, Plana e Espacial.

11,43%

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.

10,86%

Porcentagem.

8,00%
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Funções e Gráficos.

5,14%

Regra de três simples ou composta;

4,57%

Razão e proporção;

2,86%

Equação de 1º Grau

2,86%

Unidades de medidas

0,57%

Sistemas Lineares.

0,57%

Equação de 2º Grau

0,57%

Progressão Aritmética

0,57%

Progressão Geométrica

0,57%

% de incidência
Conjuntos e suas operações.

0.57%

2.86%

0.57%
2.86%

Análise Combinatória

0.57%

0.57%

Geometria Analítica, Plana e
Espacial.
Conjuntos númericos

0.57%

4.57%
5.14%

Porcentagem.

19.43%

8.00%

Funções e Gráficos.

Regra de três simples ou composta;

17.14%
10.86%
11.43%

Razão e proporção;
Equação de 1º Grau
Unidades de medidas
Sistemas Lineares.
Equação de 2º Grau
Progressão Aritmética
Progressão Geométrica
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BANCA VUNESP
Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca VUNESP nos últimos cinco anos,
contemplando órgãos estaduais e municipais.
Matemática
% de cobrança em provas anteriores
Vunesp
Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro,
volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales.

18,68%

Equações do 1.º grau

17,90%

Porcentagem

12,84%

Regra de três simples ou composta

8,56%

Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou
radiciação com números racionais, nas suas representações
fracionária ou decimal.

4,28%

Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum

4,28%

Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento,
superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas –
tabela ou gráfico.

3,50%

Razão e proporção

2,72%

Princípios de Contagem.

2,33%

Progressão aritmética

1,95%

Equações do 2.º grau

1,95%

Matrizes e Determinantes. Polinômios.

1,90%

Trigonometria

0,39%

Progressão geométrica

0,39%
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% de incidência

1.66%

1.11%

Geometria Analítica, Plana e
Espacial.
Equações do 1º grau; Sistema de
equações do 1º grau;

0.55%

Porcentagem

2.49%
5.26%

19.39%

5.54%
7.76%

18.84%

9.14%

Divisibilidade, Números primos,
fatores primos, dvisor e múltiplo
comum
Regra de três simples ou composta
Grandezas e medidas
Adição, subtração, multiplicação e
divisão de números naturais

10.53%

Equações do 2º grau.
Razão e proporção
Funções e Gráficos. Sistemas
Lineares. Função logarítmica.

BANCA AOCP
Analisamos um conjunto de provas aplicadas pela banca CESPE nos últimos cinco anos,
contemplando órgãos estaduais e municipais.
Matemática
% de cobrança em provas anteriores
AOCP
Porcentagem

18,80%

Análise combinatória

16,24%

Operações com conjuntos

15,39%

Funções

8,55%

Geometria

7,70%

Números naturais

6,84%

Números racionais

6,84%
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Equações de primeiro grau

5,13%

Progressão geométrica e aritmética

4,27%

Regra de três

3,42%

Determinantes

3,42%

Unidades de medidas

1,71%

Radiciação e potenciação

0,85%

Números irracionais

0,85%

% de incidência
Porcentagem
Análise combinatória

1%

4%

3%

Operações com conjuntos

3% 2% 1%

Funções

17%

Geometria

5%

Números naturais

6%
14%

6%

Números racionais
Equações de primeiro grau

7%
8%

14%

Progressão geométrica e aritmética
Regra de três
Determinantes
Unidades de medidas
Radiciação e potenciação
Números irracionais

DICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Buscas fazer uma boa revisão de matemática básica e conectivos lógicos, 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 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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