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APRESENTAÇÃO 

A Defensoria Pública do Distrito Federal publicou o edital do Concurso DPDF nesta terça-feira, 
21de julho, com a oportunidade de 60 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o cargo de 
Analista de Apoio à Assistência Judiciária.  

O cargo de Analista de Apoio Assistência Judiciária exige Nível Superior em áreas específicas e 
tem remuneração inicial de R$ 4.641,22 + 600,00 de gratificação judiciária. 

E, para ajudá-lo em sua preparação, a equipe do Passo Estratégico resolveu disponibilizar uma 
análise das matérias serão cobradas em prova e que serão tratadas no nosso curso (clique aqui 
para conferir), procurando identificar quais assuntos que vêm sendo mais (ou menos) cobrados 
em provas de concursos realizados pelo Cespe (banca que realizará o concurso). 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/dp-df-defensoria-publica-do-distrito-federal-servidores-passo-estrategico/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/dp-df-defensoria-publica-do-distrito-federal-servidores-passo-estrategico/


 
 

 

 

 

O objetivo do nosso material é 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... 

A hora da sua 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, não tem outra forma. 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

 
Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

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. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos. 

https://bit.ly/revisoespoderosas


 
 

 

 

 

Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca 
do concurso, para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser 
cobrado; 

c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser 
cobrado para um dado assunto; 

d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada 
uma revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões; 

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 melhore sua 
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões 
conceituais, casos práticos e desafios. 

Tudo isso em um material 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)! 

Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do Passo 
Estratégico do mesmo concurso. 

E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso – basta se matricular na área do aluno e 
aproveitar nosso material ;) 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/dp-df-defensoria-publica-do-distrito-federal-servidores-passo-estrategico/


 
 

 

 

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. 

Então é isso. 

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 concurseiros! 

 

Mais e-books gratuitos! 
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das 
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:  

 
passoestrategico 

 

  

https://bit.ly/revisoeseficientes2020
https://bit.ly/igdopasso
https://bit.ly/igdopasso
https://bit.ly/tgdopasso
https://bit.ly/tgdopasso


 
 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Olá, servidores. Tranquilo?  

Esta aula é para discutirmos, em maior nível de detalhamento, acerca da análise estatística que 
fizemos para montar nosso curso. 

Nosso objetivo é coletar, explorar e apresentar grandes quantidades de dados (questões 
cobradas em provas anteriores) para descobrir padrões e tendências. Com base nos resultados 
obtidos, torna-se mais fácil a tomada de decisão para um processo de revisão mais acelerado da 
nossa disciplina, focado nos assuntos mais recorrentes.  

Entretanto, cumpre-me salientar que, a despeito de os números serem fortes indicativos de 
como virão as próximas provas, estamos tratando de comportamentos passados, com boa 
probabilidade de se repetirem, mas isso não significa que você deve ignorar assuntos menos 
cobrados. Seu estudo deve ser sempre completo!  

Por esse motivo, visitaremos todos os aspectos passíveis de cobrança, independentemente dos 
percentuais estatísticos, mas alertaremos quando esses percentuais forem significativos. 

Talvez, você nunca tenha olhado para a disciplina de Língua Portuguesa por uma perspectiva 
numérica. Aproveite esta oportunidade para definir seus próximos passos e aprimorar sua 
estratégia de estudo. 

Lembre-se que os melhores jogadores são aqueles que conhecem bem as regras. 

Prof. Carlos Roberto 

CEBRASPE (CESPE) 

Nas questões elaboradas pela Cebraspe (Cespe), o candidato deve marcar a resposta certa ou 
errada. Há, também, questões de múltipla escolha com cinco alternativas. 

As assertivas das questões de certo ou errado são analisadas individualmente e cada erro anula 
um acerto, o que faz dessas questões as mais temidas pelos candidatos. Por esse motivo, nunca 
tente “chutar” as questões da Cespe! 

Para essa banca, “decorar” não é a metodologia mais eficiente de estudo, pois, muitas vezes, 
apenas uma palavra trocada torna errada a assertiva. Assim, os candidatos devem se preocupar 
com um conhecimento real da matéria, e não apenas com a memorização. A Cespe costuma 
também cobrar um raciocínio mais analítico, o qual exige do candidato boa capacidade de 
interpretar dados. 

A análise estatística para se preparar para provas de Língua Portuguesa da banca Cespe é 
fundamental, pois, historicamente, não são cobrados todos os aspectos constantes do edital. A 



 
 

 

 

banca possui assuntos “queridinhos”, recorrentemente cobrados em provas anteriores. Aqui, 
nossa missão será treinar você para enfrentá-los com tranquilidade. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Com o intuito de fazer um estudo direcionado, de acordo com as especificidades da banca, 
fizemos um ranking com os percentuais de incidência segregados por assunto, baseando-nos 
numa amostra de questões cobradas de 2014 a 2019. Isso nos permite visualizar os assuntos 
“preferidos” da banca examinadora. 
 
 

Língua Portuguesa 

% de cobrança em provas anteriores  

Cebraspe (Cespe) 

Interpretação de textos. 37,15% 

Reescrita de frases 14,94% 

Pontuação. 8,75% 

Semântica. 7,27% 

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

Ortografia, Acentuação e Crase. 6,06% 

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

Tipologia Textual. 3,10% 

Termos da oração. 2,56% 

Palavras “se”, “que” e “como”. 1,88% 

Regência nominal e verbal. 1,62% 

Colocação pronominal. 1,62% 

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

Linguagem. 0,81% 

TOTAL (743 questões analisadas) 100,00% 

 



 
 

 

 

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

Os gráficos abaixo de cada grupo nos mostram, em maior nível de detalhe, os assuntos mais 
cobrados nas provas de Língua Portuguesa: 

GRUPO 1 (75,10%) 

 

GRUPO 2 (19,38%) 
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Série1 6,06% 5,79% 3,10% 2,56% 1,88%

Grupo 2 – 19,38%  



 
 

 

 

GRUPO 3 (5,52%)  

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

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

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

Você pode estar em três situações distintas:  

1 – ainda não estudou toda matéria e está sem tempo; 

2 – ainda não estudou toda a matéria e está com tempo; 

3 – já estudou toda a matéria. 

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

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

Pessoal, nosso intuito foi apenas apresentar-lhes esses números para justificar a abordagem que 
faremos ao longo do nosso curso e servir de orientação na administração do seu tempo, o qual 
eu considero o bem mais precioso que um “concurseiro” pode ter. 

Só existe um aspecto presente em nossas vidas em que somos absolutamente iguais: todos nós 
temos dias com 24 horas de duração. 

Sabe qual é a diferença entre o aprovado e o reprovado? O aprovado tem maior capacidade de 
gerir seu tempo, de modo a otimizá-lo para conseguir melhores resultados. 

Quer ser aprovado? Aprenda a ser um bom gestor do tempo! 

Tenho a convicção de que esses números aqui apresentados poderão contribuir um pouco para 
que você possa gerenciar melhor seu tempo quanto ao estudo da Língua Portuguesa. 

Desejo a todos nós um excelente curso e que ele possa ser um dos instrumentos que o auxiliará 
a alcançar o tão sonhado cargo público. 

 

Forte abraço! 

  

 

 

 

 

  



 
 

 

 

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) 

Poder Judiciário. Disposições gerais. Órgãos do poder 
judiciário. Organização e competências, Conselho 
Nacional de Justiça. Composição e competências. 

15,28% 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 14,65% 

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


 
 

 

 

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

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

Municípios e Territórios. 

12,74% 

Funções essenciais à justiça. Ministério Público, 
Advocacia Pública. Advocacia. Defensoria Pública.* 

10,82% 

Controle de constitucionalidade. Controle judicial de 
constitucionalidade: conceito, histórico, sistemas, 
pressupostos, modalidades, órgãos competentes, 
sujeitos legitimados, objetos de controle, tipos de 

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

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

Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental. 

Representação Interventiva. Incidente de arguição de 
inconstitucionalidade. Recurso Extraordinário. Súmula 
Vinculante. Reclamação Constitucional. Controle não 
judicial de constitucionalidade: órgãos, institutos e 

procedimentos. Controle de constitucionalidade nos 
Estados e no Distrito Federal. 

9,55% 

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

Normas constitucionais federais aplicáveis. 

6,37% 

Poder Executivo. Atribuições e responsabilidades do 
Presidente da República. 

6,37% 

Administração Pública. Disposições gerais, servidores 
públicos. 

5,73% 

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

5,73% 

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 4,46% 



 
 

 

 

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

programáticas. 

4,46% 

Direitos políticos. 1,91% 

Direitos de nacionalidade. 1,27% 

Partidos políticos. 0,52% 

Direitos sociais. 0,00% 



 
 

 

 

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

Direito Administrativo (DADM) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

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

Concessão, permissão e autorização. Classificação. 
Princípios. 

17,56% 

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

16,22% 

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

legislativo. 

13,51% 

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

Cassação, anulação, revogação e convalidação. 
Decadência administrativa. 

9,46% 

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

poder. 

8,11% 

Organização administrativa. Centralização, 
descentralização, concentração e desconcentração. 

Administração direta e indireta. Autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista. 

6,76% 

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

6,76% 

Princípios expressos e implícitos da administração 
pública. 

5,40% 

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

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

4,05% 



 
 

 

 

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. 
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DPDF - Analista de Apoio - Direito e 
Legislação(DADM) 

Responsabilidade. Processo administrativo disciplinar. 

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

Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 
Responsabilidade por omissão do Estado. Requisitos 
para a demonstração da responsabilidade do Estado. 
Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade 
do Estado. Reparação do dano. Direito de regresso. 

4,05% 

Direito administrativo. Conceito. Objeto. Fontes. 4,05% 

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

2,71% 

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

1,35% 



 
 

 

 

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

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

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

Grande abraço e bons estudos! 

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

(Mahatma Gandhi) 

Prof. Túlio Lages 
 

 
 

 

Face: www.facebook.com/proftuliolages 

Insta: www.instagram.com/proftuliolages 

YouTube: youtube.com/proftuliolages 

  

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


 
 

 

 

DIREITO CIVIL 

Profa. Thaís Rumstain e Prof. Murilo Soares 

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

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

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

CEBRASPE (CESPE) 

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

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

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

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


 
 

 

 

Foram analisadas todas as questões da sua banca e de mesmo nível do seu concurso, 
considerando os anos entre 2013 até SETEMBRO/2019. Vejamos os temas e percentuais 
cobrados pela banca, considerando apenas os assuntos comumente trazidos nos editais: 

Direito Civil 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Atos lícitos e ilícitos. Responsabilidade Civil 12,61% 

Obrigações 12,09% 

Pessoa Jurídica 7,54% 

Ato jurídico. Fato e ato jurídico. Negócio jurídico 7,41% 

Prescrição e Decadência 7,28% 

Contratos em geral  7,28% 

Pessoa Natural 5,20% 

Bens 5,20% 

Sociedades, associações e fundações 3,64% 

Posse 3,51% 

Lei de Introdução ao CC 1,82% 

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

1,82% 

Domicílio 0,78% 

 
 

  



 
 

 

 

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

Profa. Thaís Rumstain e Prof. Murilo Soares 

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

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

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

CEBRASPE (CESPE) 

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

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

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

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


 
 

 

 

Direito Processual Civil 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Meios de Impugnação das Decisões Judiciais - Recursos 13,01% 

Atos processuais: forma, tempo e lugar. Prazos. Da 
citação, da intimação, das cartas.  

7,62% 

Ação Popular e Ação Civil Pública 6,18% 

Da intervenção de terceiros.  5,91% 

Das normas fundamentais e da aplicação das normas 
processuais.  

5,52% 

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

5,39% 

Da sentença e da coisa julgada 4,99% 

Das provas. Da audiência de instrução e julgamento. 4,47% 

Procedimentos especiais - Jurisdição Contenciosa 4,20% 

Da tutela provisória.  3,94% 

Liquidação de sentença. Cumprimento de sentença e sua 
impugnação.  

3,81% 

Processo de execução 3,81% 

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

3,68% 

Nulidades processuais.  3,42% 

Mandado de Segurança 3,42% 

Da jurisdição e da ação.  3,29% 

Das partes e dos procuradores: da capacidade 
processual 

2,89% 



 
 

 

 

Deveres das Partes e dos procuradores 2,89% 

Do litisconsórcio.  2,89% 

Formação, suspensão e extinção do processo.  1,97% 

Das providências preliminares e do saneamento; do 
julgamento conforme o estado do processo: julgamentos 

antecipados do mérito e antecipado parcial do mérito. 

1,84% 

Do Ministério Público: atuação e atribuições no Processo 
Civil, como parte e como fiscal da lei.  

1,71% 

Ação Rescisória 1,05% 

Defensoria Pública 0,79% 

Do juiz: poderes, deveres, responsabilidade; 
impedimento e suspeição.  

0,53% 

Advocacia Pública 0,39% 

Procedimentos especiais - Jurisdição Voluntária 0,39% 

 

  



 
 

 

 

Analisemos um gráfico: 

 

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

Espero tê-los auxiliado na organização dos seus estudos!  

Abraços e sucesso!!! 

Thaís Rumstain 
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DIREITO 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 a análise estatística dos assuntos cobrados no edital do concurso para o DP-DF, 
levando-se em consideração questões da banca CESPE. 

A fim de traçar o perfil de cobrança das bancas em relação aos assuntos de Direito Penal 
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  14,92% 

Das Penas  12,56% 

Dos crimes contra o patrimônio  11,92% 

Dos crimes praticados por Func. Púb. Contra a Adm.  8,58% 

Dos crimes contra a pessoa  7,34% 

Da Aplicação da lei penal  6,78% 

Dos crimes contra a Fé Pública 6,09% 

Da culpabilidade  5,67% 

Princípios  4,98% 

Do concurso de pessoas  4,70% 

Da extinção da punibilidade 4,29% 

Dos crimes praticados por particular contra a Adm. 4,28% 



 
 

 

 

Dos crimes contra a Administração da Justiça  2,77% 

Dos crimes contra a Dignidade Sexual 2,35% 

Dos crimes contra as Finanças Públicas  1,66% 

Da Ação Penal 1,11% 

 

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 PROCESSUAL PENAL 

Prof. Sérgio Batalha 

Prof. Alexandre Segreto 

Olá, pessoal, tudo bem?  

Meu nome é Sergio Batalha, sou Analista do Passo Estratégico de Direito Processual Penal. Sou 
Delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.  

E eu sou Alexandre Segreto, sou Analista do Passo Estratégico de Direito Processual Penal e 
Coach no Estratégia Concursos. Sou Procurador de Justiça Desportiva e aprovado para o Cargo 
de Delegado  de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. 

Com esse pequeno e-book, pretendemos trazer uma breve contribuição de como estudar nossa 
disciplina para o concurso de Analista (Direito e Legislação) da Defensoria Pública do Distrito 
Federal Levantando os últimos anos de provas do CEBRASPE/CESPE, tivemos os seguintes 
assuntos mais cobrados: 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Direito Processual Penal 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 
CEBRASPE/CESPE 

Introdução ao estudo do Processo Penal: Princípios do 
Direito Processual Penal. Aplicação da Lei processual 
penal. Disposições constitucionais. Fontes do Direito 

Processual Penal. Sistemas processuais penais 
(inquisitório, acusatório e misto). 

4,51% 

Sistemas de investigação criminal. Inquérito Policial. 
Procedimento investigatório criminal no âmbito do MP. 

CPI. Identificação criminal. 

11,12% 

Processo, procedimento e relação jurídica processual. 
Elementos identificadores da relação processual. Formas 
do procedimento. Pretensão punitiva. Tipos de processo 

penal. Ação penal. Ação civil ex delicto. 

11,98% 



 
 

 

 

Jurisdição e competência 9,58% 

Sujeitos processuais 2,62% 

Atos e prazos processuais. Citações e intimações. 
Sentença e coisa julgada. Questões e processos 

incidentes 

7,00% 

Nulidades  2,76% 

Provas (Teoria Geral e Provas em espécie) 13,27% 

 
Prisões. Liberdade Provisória. Medidas cautelares e 

fiança. 

14,53% 

Processo: Processo comum. Procedimento pelos rito 
ordinário e sumário. Procedimento dos crimes da 

competência do Tribunal do Júri. Processos especiais 
previstos no CPP. Juizados Especiais Criminais 

10,19% 

Recursos: teoria geral e espécies de recursos previstos 
no CPP. 

 

10.51% 

O habeas corpus e seu processo. Ações autônomas de 
impugnação. Assistência jurídica integral e gratuita: 
Aspectos processuais. Disposições gerais do CPP.  

1,83% 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/passo-estrategico-direito-processual-penal-p-dp-df-analista-direito-e-legislacao-pos-edital/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/passo-estrategico-direito-processual-penal-p-dp-df-analista-direito-e-legislacao-pos-edital/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/passo-estrategico-direito-processual-penal-p-dp-df-analista-direito-e-legislacao-pos-edital/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/passo-estrategico-direito-processual-penal-p-dp-df-analista-direito-e-legislacao-pos-edital/
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

Profa. Thaís Rumstain e Prof. Murilo Soares 

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

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

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

CEBRASPE (CESPE) 

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

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

Mas o que esperar da prova de Direito do Consumidor da banca CESPE??? 

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


 
 

 

 

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

Direito do Consumidor 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Da defesa do consumidor em Juízo. 33,98% 

Das cláusulas abusivas. 23,30% 

Direitos básicos do consumidor 20,39% 

Das infrações penais. 14,56% 

Da desconsideração da personalidade jurídica. 7,77% 

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

 

Abraços! 

Thaís Rumstain e Murilo Soares 
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DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) 

Profa. Thaís Rumstain e Prof. Murilo Soares 

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

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

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

CEBRASPE (CESPE) 

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

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

Importante também destacar que a leitura da lei, embora seja primordial, não é suficiente para o 
candidato resolver com facilidade a prova, sendo necessário o estudo da doutrina e da 
jurisprudência, que são constantemente cobradas. 

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


 
 

 

 

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

Direito da Criança e do Adolescente (ECA) 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Criança e Adolescente 
Política e Organização do Atendimento 

Conselho Tutelar 
Medidas de Proteção 

Direito à convivência familiar 

37,78% 

Acesso à Justiça 
Procedimentos 

Recursos  

31,11% 

Ministério Público  
Proteção Judicial dos interesses individuais, difusos e 

coletivos  
Infrações Administrativas  

ECA: disposições preliminares  

22,96% 

Prática do ato infracional 8,15% 

 

  



 
 

 

 

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

 

Abraços! 

Thaís Rumstain e Murilo Soares 
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DIREITOS HUMANOS 

Prof. Vinícius de Oliveira 

Olá, pessoal, tudo bem?  

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

Com este e-book, pretendo trazer uma breve contribuição de como estudar a disciplina Direitos 
Humanos para o cargo Analista – Direito e Legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal. 

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

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Direitos Humanos 

% de cobrança em provas anteriores 

Cebraspe (Cespe) 

Afirmação Histórica dos Direitos Humanos 44,9% 

Teoria Geral dos Direitos Humanos 27,6% 

Direitos Humanos na Constituição Federal 13,0% 

A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de 
Direitos Humanos 

8,1% 

Direitos Humanos e Responsabilidade do Estado 6,5% 

Neste ponto, vale ressaltar os tópicos da Aula 6, por envolverem convenções e legislações 
específicas, cobradas em outros concursos de forma isolada ou incluídas em disciplinas diversas, 
não entraram na estatística acima para evitar distorções. 

 



 
 

 

 

 

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

Um grande abraço, 

Vinícius de Oliveira  
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BÔNUS - DICA DE ESTUDO: PLANEJE SUAS REVISÕES 

Prof. Túlio Lages 

Antes de efetivamente começar a revisar, é essencial que você planeje os dias em que as 
revisões acontecerão, o tempo que será dedicado a elas e quais conteúdos serão revistos. 

Planejar as revisões para um dado período evita que você, a cada dia, perca tempo analisando o 
que deverá ser revisado – e tempo é um dos recursos mais preciosos do concurseiro. 

A seguir, trazemos algumas formas interessantes de se planejar revisões: teste cada uma delas e 
verifique a qual método você se adapta melhor. 

Observação importante: tais métodos não devem ser encarados como formatos rígidos, de 
modo que você pode customizá-los para que se adequem melhor ao seu perfil, ok? 

O importante, no fim das contas, é que você realize revisões de forma periódica, 
independentemente do formato de organização e planejamento. 

Outra coisa: você verá que os métodos que trouxemos impõem a realização de revisões não 
somente após o término do conteúdo (que é como a maior parte dos concurseiros fazem), mas já 
durante o avançar de cada matéria. 

Ao se realizar revisões desde o início dos estudos, em que pese se avance um pouco mais 
devagar no conteúdo, você acaba lembrando mais do que já foi estudado durante toda a 
preparação, gerando alguns benefícios que considero muito importantes: 

a) maior sensação de segurança durante toda a preparação: sabe quando você se dá conta de 
que não se lembra nem do que estudou na semana anterior e fica extremamente inseguro se 
terá chances reais de passar no seu concurso? Pois é, ao se realizar revisões logo no início da sua 
jornada, você evita essa sensação de insegurança – e o fator psicológico é muito importante para 
os concurseiros. Muita gente desiste de estudar para concursos por conta da insegurança na 
preparação. 

b) aprender mais facilmente assuntos que dependem de conhecimentos de assuntos estudados 
anteriormente: ganhando agilidade nos estudos e mais confiança na sua aprovação. 

c) economia de tempo ao evitar o reestudo de todo o conteúdo nas revisões pós finalização de 
matéria: se você deixar para revisar uma dada matéria apenas quando finalizar a leitura da teoria 
e a realização dos exercícios, você vai ter esquecido tanto o que foi estudado que a sua revisão 
será muito demorada – na prática, você terá que reestudar praticamente toda a matéria como se 
estivesse estudando ela pela primeira vez. 

Feitos esses esclarecimentos, vamos às diversas formas de planejar e organizar suas revisões? 

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


 
 

 

 

REVISÕES DE 24H/7D/30D 

Profs. Piero Albuquerque2 e Carlos Roberto3 

Este assunto é MUITO IMPORTANTE, essencial para uma execução de estudos verdadeiramente 
eficaz. Logo, preste bastante atenção! 

Não efetuar revisões é um erro primário, cometido por muitos alunos! Isso ocorre porque fazer 
revisões sistemáticas toma tempo, exige planejamento e muita disciplina, além de nos causar a 
impressão de que avançamos devagar com o conteúdo. 

É verdade que, fazendo revisões, você avança mais lentamente, porém com mais qualidade. 
Nosso trabalho está focado mais na qualidade do que na velocidade (considerando-se uma 
preparação antecipada, pré-edital). 

Revisões periódicas devem fazer parte diariamente dos nossos estudos, e isso nós não podemos 
abrir mão! São elas que fazem com que os conteúdos estudados saiam da parte do cérebro 
responsável pela nossa memória de curto prazo (coisas que esquecemos com facilidade) e 
passem a ser armazenados na parte incumbida da memória de longo prazo (que são aquelas 
informações que nós não esquecemos por meses e até anos!). 

Realmente é um desafio manter tudo que você estudou na memória. Em verdade, cremos que é 
impossível! Normalmente, podemos compreender bem o conteúdo ao lê-lo, mas temos sérias 
dificuldades em guardar um “oceano” de informações que os editais exigem. Se isso também 
acontece com você, saiba que é absolutamente normal! 

O resultado dessa consolidação do conhecimento dependerá, principalmente, da técnica que 
você utilizará para “forçar” o armazenamento do conteúdo na memória de longo prazo.  Mas, 
antes de falar em técnica de revisão, gostaríamos de esclarecer, brevemente, como funciona 
nossa memória. 

Basicamente, ela é segmentada em três partes: 

1) Memória de curto prazo: responsável por armazenar informações que rapidamente caem 
no esquecimento (cerca de 24h a 7 dias); 

2) Memória de médio prazo: responsável por armazenar informações que caem no 
esquecimento mais lentamente (cerca de 7 a 30 dias); 

3) Memória de longo prazo: responsável por armazenar informações que permanecem por 
meses/anos, sem cair no esquecimento. 

                                                
2 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias 
Legislação Tributária Municipal e Arquivologia. Instagram: @professorpieroalbuquerque 
3 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico de Português. 
Instagram: @prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
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Durante a preparação para concursos públicos, nosso objetivo é guardar o maior número de 
informações em nossa memória de longo prazo. Entretanto, temos de concordar que é 
humanamente impossível que isso se estenda a todo o conteúdo. Sempre haverá aquela parte 
da matéria mais “decoreba” (prazos, competências, etc.) que caem no esquecimento facilmente 
(memória de curto prazo).  

O estudo eficiente é aquele que consegue equilibrar bem esses três tipos de memórias, de 
acordo com a complexidade do conteúdo. A figura abaixo exemplifica como seria uma 
distribuição MEMÓRIA X CONTEÚDO.  

 

Percebam que a menor parte deve estar na memória de curto prazo. Uma dica importante é 
deixar esse conteúdo para ser revisado na semana que antecede a prova, haja vista que são 
assuntos com tendência de rápido esquecimento. Por outro lado, a maior parte, obviamente, 
deverá estar consolidada na memória de longo prazo. Se você conseguir distribuir seu 
conhecimento adquirido como acima exemplificado (com pequenas variações), certamente você 
será um forte candidato às vagas dos próximos certames.   

Pois bem, futuros servidores. Falamos sobre memória e esquecimento para que vocês 
compreendam como funciona nosso cérebro. Contudo, é importante falarmos, também, sobre a 
Curva de Esquecimento de Ebbinghaus4.  

Tudo isso pode ser representado graficamente por uma curva, chamada “curva do 
esquecimento”. Vejamos: 

                                                
4 Hermann Ebbinghaus foi o primeiro autor na psicologia a desenvolver testes de inteligência. Foi 
aluno de Wilhelm Wundt. Iniciou no século XIX as primeiras investigações sobre a memória; 
aplicou nestes estudos sílabas "non sense" para avaliar a capacidade e o tempo de 
armazenamento, assim como a facilidade de recuperação do material armazenado. Enunciou 
princípios sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes 
tempos de duração.  

 



 
 

 

 

 
 

O gráfico deve ser entendido da seguinte forma: considera-se que você tem 100% de 
conhecimento quando acabou de ler a matéria. O maior esquecimento ocorre no primeiro dia 
(nas primeiras 24 horas), por isso a curva é tão íngreme no começo. Agora, você já consegue 
relacionar que esse conteúdo estava armazenado na memória de curto prazo. 

Dessa forma, sugere-se que a primeira revisão (segundo contato com a matéria) seja feita no dia 
seguinte (24 h) após a leitura daquela informação. Assim, se você leu algo hoje, amanhã à noite, 
no máximo, deverá revisar o mesmo assunto. Essa revisão é muito importante e costuma ser 
relativamente rápida. Nessa primeira etapa, para cada hora estudada de conteúdo novo no dia 
anterior, gastam-se de 15 a 20 minutos com as revisões (importante respeitar essa proporção).  

A segunda revisão (terceiro contato com a matéria) desse mesmo assunto deve ser feita em 
torno uma semana depois (7 dias), e nela se deve gastar cerca de 10 a 15 minutos, 
aproximadamente. Aqui, parte do conteúdo começa a sair da memória de curto prazo para 
entrar na memória de médio prazo.  

Na terceira revisão (quarto contato com a matéria), feita após 30 dias, num tempo médio de 8 a 
10 minutos, boa parte do conhecimento passa a ficar armazenado na memória de longo prazo. 
Somente por meio de um contato exaustivo e repetitivo com a disciplina é que se consegue 
consolidá-la na memória de longo prazo. 

Mas como revisar? Revise somente o que você marcou (grifou ou sublinhou) de mais importante 
no seu material. Quando se estuda muitas matérias, o planejamento das revisões é para fixar o 
conteúdo na memória de longo prazo, sendo fundamental para o sucesso. Esse planejamento 
começa a ser feito no início, quando estamos aprendendo cada uma das matérias.  

Claro que efetuar essas revisões também vai depender da rotina de cada um, bem como da 
carga horária disponível para estudar, e tudo isso deve ser adaptado de acordo com a 
subjetividade de cada um. Em regra, um planejamento de estudos deve ser elaborado de forma 
personalizada! Por isso é importante que vocês acompanhem as dicas elaboradas pelos 
professores aqui do Passo Estratégico! 

Vamos ver um exemplo de revisões sistematizadas (24h, 7 dias e 30 dias) dentro do ciclo de 
estudos? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponha que uma pessoa tenha 4h:30min (270 min) disponíveis para o estudo diário. Para esse 
tempo disponível, montaremos um planejamento inicial composto de 4 disciplinas (duas para 
cada dia, de forma alternada). 

Dessarte, o planejamento inicial (do dia 1 ao dia 7) será o seguinte: 

 

Os números à esquerda correspondem às metas de estudo e o tempo de cada meta está 
sinalizado na coluna CH (Carga-horária). Vale destacar que são minutos líquidos. Caso ocorra 
interrupção durante seu estudo, o tempo paralisado não conta para o cumprimento da meta. Na 
verdade, é muito importante fazer pausas! Por exemplo: você pode fazer pausar de 5 minutos a 
cada 55 minutos de estudo. Utilize-as para levantar e tomar um café ou ir ao banheiro. Isso faz 
você manter sua concentração sempre em alta! 

As células mais à direita de controle de páginas servirão para auxiliá-lo ao voltar a estudar aquela 
disciplina, de modo que ficará sempre registrado a página em que você interrompeu a leitura e 



 
 

 

 

em qual aula você se encontra. Essas anotações são fundamentais para as revisões, ok? Não 
deixe de fazê-las! Há também um campo específico para controlar o percentual de acertos de 
questões, mas esse não é o foco da nossa explanação neste momento. 

Nas linhas marcadas em vermelho, destacamos as primeiras revisões (24h). Por exemplo:  
na meta 5, deve-se revisar (em 15 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 30 minutos de revisão (15min Matéria 1 + 15 min Matéria 2). 

A partir do oitavo dia, devem-se fazer, continuamente, as revisões dos 7 dias. Isso ocorre, pois o 
conteúdo inicialmente estudado começa a cair no esquecimento, conforme vimos no gráfico 
acima. Um detalhe importante é que permanecem as revisões de 24 h dos conteúdos novos, ou 
seja, o ciclo de estudos passa a ser composto por duas revisões diárias (24 h e 7 dias), conforme 
figura abaixo: 

 

Nas linhas marcadas em azul, destacamos as segundas revisões (7 dias). Por exemplo:  
na meta 24, deve-se revisar (em 10 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 20 minutos de revisão (10min Matéria 1 + 10 min Matéria 2). 

O ciclo de estudos seguirá com essas duas revisões (24 h e 7 dias) até o trigésimo dia (D30), a 
partir do qual se torna imprescindível proceder às revisões dos 30 dias. 



 
 

 

 

 

Nas linhas marcadas em laranja, destacamos as terceiras revisões (30 dias). Por exemplo:  
na meta 117, deve-se revisar (em 8 minutos) cada matéria que fora estudada no dia 1 (D01), 
totalizando 16 minutos de revisão (8 min Matéria 1 + 8 min Matéria 2). 

E como revisar? Nunca é demais repetir: revisão É RELER o conteúdo, por meio das marcações! 
Não é tempo destinado à elaboração de resumos ou mapas mentais, nem à resolução de 
questões (salvo algumas exceções como matérias de exatas, por exemplo, em que as aulas são 
basicamente resolução de questões). 

Portanto, o aluno deve reler o conteúdo estudado, o exato intervalo de páginas que ele estudou 
no dia a ser revisado, baseando-se somente nas marcações (grifos ou sublinhados).  

Fazendo isso você estará dando sempre um “F5”na memória e minimizando a curva do 
esquecimento! 

REVISÃO POR ASSUNTOS 

Prof. Túlio Lages 

Nesse método, a revisão é realizada sempre que se termina de estudar um determinado assunto. 

Assim, para um dado assunto, após ler todo o seu conteúdo e realizar uma bateria de questões 
sobre ele, faça uma revisão inteira do tema antes de começar a estudar o assunto seguinte. 

Utilize o tempo que for necessário para completar a revisão inteira do assunto, dentro do tempo 
destinado ao estudo da matéria, conforme previsto no seu ciclo de estudos. 

O benefício dessa forma de organizar suas revisões é que você obtém uma visão global do 
assunto, ficando mais fácil de entender como se relacionam os diversos pontos que o compõem. 

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


 
 

 

 

Além disso, a revisão por assuntos pode ser utilizada em conjunto com o método 1/70/30 e com 
o método 4.2. 

Ainda, é possível agrupar dois ou mais assuntos já estudados para serem revisados em conjunto, 
quando se tratar de assuntos muito curtos ou que foram vistos há muito tempo e, por isso, estão 
um bom tempo sem serem revisados. 

Se você não possui muito tempo disponível aos estudos, pode deixar de efetuar revisões 
integrais de assuntos que não são muito cobrados ou que você esteja com um ótimo percentual 
de acertos das questões, priorizando, assim, revisões de assuntos que “caem” muito ou sobre os 
quais você não está com uma boa compreensão. 

Para dar uma turbinada na sua revisão por assuntos, você pode utilizar o Passo Estratégico, 
notadamente para aqueles assuntos que você está com maior dificuldade ou que possuem mais 
chances de serem cobrados na sua prova. 

REVISÃO INTEGRAL DA MATÉRIA 

Prof. Túlio Lages 

Depois de finalizar o estudo de uma dada matéria, é necessário que ela seja revista 
periodicamente até o dia da sua prova, para manter um nível mínimo de retenção de seu 
conteúdo. 

Enquanto não terminou de estudar todas as matérias, sugiro que a revisão de uma dada matéria 
finalizada seja realizada a cada dois ou três meses (de seu término ou da última revisão integral), 
valendo esclarecer que não se trata de um número rígido, podendo ser um pouco mais ou um 
pouco menos. 

O importante é que a revisão seja realizada de tempos em tempos, em um período que não seja 
demasiadamente longo a ponto de você se esquecer demais do que foi estudado, nem curto 
demais a ponto de prejudicar o avanço das matérias ainda não finalizadas, em razão do tempo 
de estudado demandado. 

Obviamente, quando todas as matérias houverem sido completamente estudadas, seu ciclo de 
estudos basicamente será um ciclo de revisões, em que todas as (ou pelo menos boa parte das) 
matérias serão revisadas de forma alternada. 

Anote as horas líquidas demandas para revisar cada matéria por completo e compare com 
revisões anteriores – você perceberá que cada revisão demandará um tempo cada vez menor, 
até chegar a um valor mais ou menos constante. 

Em reta final, ter o conhecimento do tempo necessário para realizar a revisão completa de cada 
matéria lhe ajudará a organizar melhor os estudos, priorizando matérias e assuntos que lhe 
renderão mais pontos em prova. 

Para dar uma turbinada na sua revisão por matérias, você pode utilizar o Passo Estratégico, 
notadamente para aquelas matérias que valem mais pontos na sua prova. 

http://bit.ly/passoest
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
http://bit.ly/passoest
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