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APRESENTAÇÃO
A Fundação Getúlio Vargas foi escolhida para ser a banca organizadora do próximo concurso. O
anúncio foi realizado após reunião com o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, em 29
de janeiro.
Para concorrer os candidatos deverão ter nível superior em diversas formações e a previsão é que
o edital seja publicado logo no inicio de 2021, em janeiro. Segundo o plano de cargos e salários
a remuneração inicial é de R$ 8.328.
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E, para ajudá-lo em sua preparação, a equipe do Passo Estratégico resolveu disponibilizar
uma análise das matérias serão cobradas em prova e que serão tratadas no nosso curso
(clique aqui para conferir), procurando identificar quais assuntos que vêm sendo mais (ou
menos) cobrados em provas de concursos realizados pela FGV (banca que realizará o
certame).
Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão,
que possui como objetivo melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. Fazer com que você
memorize melhor o que foi estudado.

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo no
momento que você mais precisa...
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!
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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.

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 auto explicação 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.
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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 ;)

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
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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
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LÍNGUA PORTUGUESA
Prof. Carlos Roberto1
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.

1

Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Portuguesa. Instagram:
@prof_carlosroberto
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Fundação Getúlio Vargas (FGV)
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é uma banca organizadora renomada e respeitada. A instituição é
responsável pela elaboração do Exame de Ordem da OAB e vem se destacando em certames de outras
áreas.
Ela não segue um padrão definido, mas é certo que é uma das mais exigentes. Por ser imprevisível, requer
muita atenção quanto à prova de Língua Portuguesa, pois os enunciados são longos, densos e exigem
análises de certos itens específicos.
No geral, os concursos organizados pela banca FGV trazem questões de múltipla escolha, com cinco
alternativas em cada uma. Os enunciados testam o raciocínio e, principalmente, a concentração do
candidato.
A banca FGV tem um alto nível de exigência nas provas de Língua Portuguesa, com enunciados longos, foco
na interpretação de textos de temas políticos ou econômicos. Destaque também para questões de
tipologia textual, suas subdivisões (dissertação, narração, descrição, injunção e exposição) e
características. Trabalharemos isso com afinco no curso!
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 258
questões. Isso nos permite visualizar os assuntos “preferidos” da banca examinadora em concursos de
Tribunais de Contas.
Língua Portuguesa
% de cobrança em provas anteriores
FGV
Interpretação de textos.
Classes de palavras; Formação e estrutura das
palavras.
Tipologia Textual.
Linguagem.
Concordância verbal, nominal e vozes verbais.
Ortografia, Acentuação e Crase.
Tempos e modos verbais
Pontuação.
Relação de coordenação e subordinação das
orações.
Regência nominal e verbal.
Termos da oração.
Palavras “se”, “que” e “como”.

47,60%
18,91%
5,85%
5,44%
4,63%
3,95%
3,95%
3,27%
1,77%
1,63%
1,50%
1,50%

O gráfico abaixo mostra, em maior nível de detalhe, os assuntos mais cobrados nas provas de Língua
Portuguesa da banca FGV:
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Palavras “se”, “que” e
“como”.

Termos da oração.

Regência nominal e verbal.

Relação de coordenação e
subordinação das orações.

Pontuação.

Tempos e modos verbais

Ortografia, Acentuação e
Crase.

Concordância verbal,
nominal e vozes verbais.

Linguagem.

Tipologia Textual.

Interpretação de textos.

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Classes de palavras;
Formação e estrutura das…

Língua Portuguesa

Considerações Finais
Pessoal, nosso intuito foi apenas apresentar-lhes esses números para justificar a abordagem que
faremos ao longo do nosso curso e servir de orientação na administração do seu tempo, o qual
eu considero o bem mais precioso que um “concurseiro” pode ter.
Só existe um aspecto presente em nossas vidas em que somos absolutamente iguais: todos nós
temos dias com 24 horas de duração.
Sabe qual é a diferença entre o aprovado e o reprovado? O aprovado tem maior capacidade de
gerir seu tempo, de modo a otimizá-lo para conseguir melhores resultados.
Quer ser aprovado? Aprenda a ser um bom gestor do tempo!
Tenho a convicção de que esses números aqui apresentados poderão contribuir um pouco para
que você possa gerenciar melhor seu tempo quanto ao estudo da Língua Portuguesa.
Desejo a todos nós um excelente curso e que ele possa ser um dos instrumentos que o auxiliará
a alcançar o tão sonhado cargo público.
Forte abraço!
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DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
Prof. Túlio Lages2
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:
Direito Constitucional (DCON)
% de cobrança em provas anteriores
FGV
Administração Pública. Conceito. Princípios
constitucionais e entidades integrantes. Regime
jurídico da Administração Pública. Órgãos e
agentes públicos. Servidores públicos civis e
militares dos Estados.

20,46%

2

Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e Direito
Administrativo. Instagram: @proftuliolages
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Direitos e garantias fundamentais. Conceito.
Evolução histórica. Direitos e deveres individuais e
coletivos. Proteção judicial dos direitos
fundamentais. Ações constitucionais.
Organização do Estado brasileiro. Entidades
integrantes do Estado federal. Repartição de
competências e bens. Competência material e
legislativa da União, Estados e Municípios.
Intervenção nos Estados e Municípios. Organização
político-administrativa. Da União; Dos Estados; Dos
Municípios; Do Distrito Federal. Os limites
financeiros postos à Câmara dos Vereadores
(despesa total, folha de pagamento, subsídio dos
Vereadores).
Poder Judiciário. A nova sistemática de pagamento
de precatórios judiciais.
Controle de constitucionalidade. Tipos e sistemas
de controle. Vícios de inconstitucionalidade por
ação e omissão. Ação direta de
inconstitucionalidade. Ação declaratória de
constitucionalidade. Interpretação conforme a
Constituição. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental.
Emenda, reforma e revisão Constitucional.
Funções essenciais à Justiça: Ministério Público
Estadual e Ministério Público Especial junto aos
Tribunais de Contas.
Ordem Social. Sistema de seguridade social. Os
mínimos constitucionais da Educação e da Saúde.
Normas gerais de finanças públicas. Planos
governamentais e orçamentos públicos.*
Poder Legislativo. Súmula 347 do Supremo
Tribunal Federal e os Tribunais de Contas dos
Estados. Regras, normas e princípios
constitucionais. Conceito. Conteúdo. Natureza
jurídica. Função.*
Tributação e orçamento. Sistema tributário
nacional. Princípios gerais. Limitações ao poder de
tributar. Repartição da competência tributária
entre a União, Estados e Municípios. Dos impostos
dos Estados. Repartição da receita tributária.
Nacionalidade.
Poder Executivo.
Ordem econômica e financeira. Princípios gerais da
atividade econômica. Atuação do Estado no
domínio econômico.

16,28%

12,09%

10,70%

8,37%

5,58%
5,58%
5,12%
2,79%

2,33%

2,33%

1,86%
1,86%
1,86%
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Direitos sociais.
Cidadania. Direitos políticos.
Partidos políticos. Conceitos de democracia
representativa e participativa.

1,39%
1,39%
<1%

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.

Direito Constitucional (DCON)
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Partidos políticos.

Direitos políticos.

Direitos sociais.

Ordem econômica e
financeira.

Poder Executivo.

Nacionalidade.

Sistema tributário nacional.

Poder Legislativo.

Normas gerais de finanças
públicas.

Ordem Social.

Funções essenciais à Justiça.

Emenda, reforma e revisão
Constitucional.

Controle de
constitucionalidade.

Poder Judiciário.

Organização do Estado
brasileiro.

Direitos e deveres individuais
e coletivos.

Administração Pública.

0,00%

Já para Direito Administrativo (DADM), temos o seguinte:
Direito Administrativo (DADM)
% de cobrança em provas anteriores
FGV
Licitação. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, e
alterações. Lei nº 12.462, de 04/08/2011.
Decreto nº 7.581, de 11/10/2011. Controle dos
Tribunais de Contas. Lei nº 10.520, de
17/07/2002. Lei nº 11.079, de 30/12/2004.
Organização administrativa. Administração direta
e indireta, centralizada e descentralizada.
Consórcio administrativo e consórcios públicos.
Lei nº 11.107, de 06/04/2005, e alterações.
Serviços públicos. Conceito. Classificação.
Regulamentação. Formas. Competência de
prestação. Concessão, permissão e autorização
dos serviços públicos. Parcerias público-privadas.

27,64%

15,63%

9,82%
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Lei nº 8.429, de 02/06/92 (Lei da Improbidade
Administrativa).
Contratos administrativos. Conceito.
Peculiaridades. Controle. Formalização.
Execução. Inexecução. Contratos de concessão e
de permissão de serviços públicos. Lei nº
8.987/95. Lei nº 9.074/95. Lei nº 9.637, de
15/05/98. Lei nº 9.790, de 23/03/99.
Ato administrativo. Conceito. Requisitos.
Atributos. Classificações. Pressupostos e
espécies. Invalidação. Anulação. Revogação e
convalidação. Prescrição e decadência no âmbito
do Direito Administrativo.
Poderes da Administração. Vinculado.
Discricionário. Hierárquico. Disciplinar.
Regulamentar. O poder de polícia. Conceito,
finalidade e condições de validade.
Agentes públicos. Investidura. Exercício. Direitos
e deveres dos servidores públicos. Regimes
previdenciários de agentes públicos. Regime geral
e regimes próprios. Regras constitucionais
nacionais. Emendas Constitucionais nºs 20/98,
41/2003, 47/2005 e 70/2012, regimes novos e
regras de transição. Lei Federal nº 9.717, de
27/11/98 (Regimes Próprios de Previdência dos
Servidores Públicos da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal).
Controle da Administração Pública. Controle
administrativo. Controle legislativo. Controle
judiciário.*
Princípios básicos da Administração.
Processo administrativo. Conceito. Princípios.
Fases. Modalidades. Lei Federal nº 9.784, de
29/09/1999 (Lei do Processo Administrativo
Federal).

9,45%

8,72%

7,64%

6,18%

5,10%

4,73%
2,91%
2,18%

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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Direito Administrativo(DADM)
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Processo administrativo.

Princípios básicos da Administração.

Controle da Administração Pública.

Agentes públicos.

Poderes da Administração.

Atos administrativos.

Contratos administrativos.

Improbidade Administrativa.

Serviços públicos.

Organização administrativa.

Licitações.

0,00%

Você já deve ter percebido que Direito Administrativo e Direito Constitucional são matérias enormes, não é
verdade? E para ir bem em prova, é necessário estudar todo o edital, não tem como escapar, infelizmente.
Por outro lado, as informações estatísticas podem te ajudar a priorizar melhor a revisão de cada assunto
ou a alocar melhor seu tempo: por exemplo, você pode alocar uma quantidade maior de tempo para
realizar mais exercícios dos assuntos mais recorrentes.
Uma Estratégia dessas pode maximizar sua pontuação e, até mesmo, ser o diferencial entre ficar dentro
das vagas ou no final da fila de aprovados.
Espero que essas informações sejam de grande valia para que você alcance sua aprovação!
Grande abraço e bons estudos!

“A satisfação reside no esforço, não no resultado obtido. O esforço total é a plena
vitória.”
(Mahatma Gandhi)
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Prof. Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages
Insta: www.instagram.com/proftuliolages
YouTube: youtube.com/proftuliolages
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DIREITO CIVIL
Profs. Thaís Rumstain 3 e Murilo Soares4
Meu nome é Thaís Rumstain, sou Advogada com dez anos de carreira e coach do Estratégia Concursos para
a OAB. Para conhecer um pouco sobre mim, sou mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa
Catarina, com pós-graduação em Processo Civil e mais de dez anos atuando como advogada de
contencioso cível como Gerente Jurídica na área securitária e responsabilidade civil, 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.

Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Mas vamos falar da banca escolhida para o seu concurso: FGV!
A primeira característica da Fundação Getúlio Vargas (FGV) é o elemento surpresa. Conhecida por ser
responsável pelas provas do exame de Ordem dos Advogados do Brasil, é uma banca que costuma trazer
novidades, conteúdos “inesperados”, aqueles que estão no edital, mas que não aparecem constantemente
nas provas. Por essa razão, mesmos os assuntos com menor incidência não podem ser desprezados pelo
candidato.

3

Advogada. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial,
Direito do Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain
4

Analista Judiciário do TST. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do
Trabalho e Direito Processual do Trabalho.
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As provas da FGV costumam trazer longos textos e que exigem uma atenção redobrada na leitura, pois
acaba se tornando uma prova cansativa e que exige do candidato, além do preparo teórico, o preparo físico
e mental para enfrentar a prova.
Considerada uma das bancas mais temidas pelos candidatos, não raras as vezes exigirá o conhecimento
detalhado dos conteúdos, e, por isso, não se pode ignorar a doutrina apontada pelo edital.
O que esperar da prova de Direito Civil da FGV???
Sem dúvida a primeira coisa que o candidato deve se preocupar são com as mudanças trazidas pelo novo
Código de Processo Civil e que alteraram regras do Código Civil, como ocorre com o tema da capacidade e
dos absolutamente incapazes, por exemplo.

Análise Estatística
Confira a incidência dos temas do edital, no tocante aos temas previstos no edital e considerando as provas
de mesmo nível e cargo, entre os anos de 2014 a 2020, temos o seguinte cenário:
Direito Civil
% de cobrança em provas anteriores
FGV
Atos lícitos e ilícitos
Fatos Jurídicos. Ato jurídico. Negócio jurídico.
Sociedades, associações e fundações
Pessoa Natural
Pessoa Jurídica
Prescrição e Decadência
Personalidade e direitos da personalidade
Bens
Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e no
espaço. Interpretação da lei.
Lei de Introdução ao Código Civil
Domicílio

23,08%
20,51%
12,82%
11,11%
8,55%
8,55%
6,84%
3,42%
1,71%
1,71%
1,71%

Vamos ver um gráfico geral:
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Direito Civil
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Domicílio

Lei de Introdução ao Código
Civil

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

Bens

Personalidade e direitos da
personalidade

Prescrição e Decadência

Pessoa Jurídica

Pessoa Natural

Sociedades, associações e
fundações

Fatos Jurídicos. Ato jurídico.
Negócio jurídico.

Atos lícitos e ilícitos

0,00%

Cuidado, todavia, com os pontos menos cobrados do edital! Eles devem ser estudados, pois é importante
chegar o mais próximo de gabaritar a prova. Aproveite, inclusive, o fato de que estes temas costumam
envolver um menor número de dispositivos legais a serem estudados e a cobrança em prova costuma
guardar uma relativa uniformidade.
Abraços e bons estudos!
Thaís Rumstain e Murilo Soares

17

. Túlio Lages
Aula 00

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Profa. Thaís Rumstain
Toda mudança legislativa será sempre um “prato cheio” para o examinador, por isso reforçamos a
necessidade de aprofundar os estudos nos temas que mais trouxeram mudanças em relação ao CPC/73.
Destacamos ainda, que a banca costuma cobrar o conteúdo programático como um todo, o que exige que
o candidato estude todos os assuntos trazidos no edital. Confira os temas do edital e a incidência nas
provas, no período de 2016 e maio de 2020:

Análise Estatística
Direito Processual Civil
% de cobrança em provas anteriores
FGV
Recursos
Formação, suspensão e extinção do processo
Atos processuais - prazos
Prescrição
Ação Civil Pública
Ação Popular
Das normas fundamentais, da aplicação das
normas processuais e dos princípios
Mandado de Segurança
Poder geral de cautela: ações e medidas
cautelares

54,93%
18,31%
14,08%
8,45%
2,82%
1,41%
0,00%
0,00%
0,00%

Vejamos um gráfico dos temas cobrados:

Poder geral de cautela:
ações e medidas
cautelares

Mandado de Segurança

Das normas fundamentais,
da aplicação das normas
processuais e dos
princípios

Ação Popular

Ação Civil Pública

Prescrição

Formação, suspensão e
extinção do processo

Recursos

Atos processuais - prazos

Direito Processual Civil

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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DIREITO PENAL
Prof. Telma Vieira5
Meu nome é Telma Vieira, sou Advogada, Assessora Jurídica e Analista do Passo Estratégico de Direito
Penal, Legislação Penal Especial, Direito Penal Militar e Direito das Pessoas com Deficiência.
Na aula de hoje faremos análise estatística de Direito Penal da banca FGV, levando-se em consideração
questões de provas da área Fiscal.

Análise Estatística
A fim de traçar o perfil de cobrança da banca em relação aos assuntos mais exigidos de Direito Penal em
provas analisamos questões dentre os anos de 2015 a 2020, tendo resultado nos percentuais de incidência
a seguir elencados.
Direito Penal
% de cobrança em provas anteriores
FGV
Dos crimes praticados por Func. Púb. Contra a
Adm.
Teoria do Crime
Da culpabilidade
Dos crimes contra as Finanças Públicas
Dos crimes contra o patrimônio
Da Aplicação da lei penal
Da extinção da punibilidade
Do concurso de pessoas
Princípios
Dos crimes contra a pessoa
Das Penas
Dos crimes contra a Fé Pública
Dos Crimes contra a Incolumidade Pública
Dos crimes contra a Dignidade Sexual
Da Ação Penal
Dos crimes praticados por particular contra a
Adm.
Dos crimes contra a Administração da Justiça

34,09%
15,61%
9,09%
9,09%
6,82%
6,82%
4,55%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
0%
0%
0%
0%

5

Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação Penal
Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade.

19

. Túlio Lages
Aula 00

Direito Penal
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
Dos crimes contra a
Administração da Justiça

Dos crimes praticados por
particular contra a Adm.

Da Ação Penal

Dos crimes contra a
Dignidade Sexual

Dos Crimes contra a
Incolumidade Pública

Dos crimes contra a Fé
Pública

Das Penas

Dos crimes contra a pessoa

Princípios

Do concurso de pessoas

Da extinção da punibilidade

Da Aplicação da lei penal

Dos crimes contra o
patrimônio

Dos crimes contra as
Finanças Públicas

Da culpabilidade

Teoria do Crime

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

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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CONTROLE EXTERNO
Prof. Alexandre Violato6

Análise Estatística
Analisamos diversas questões realizadas pela FGV, observamos o seguinte cenário:
Controle Externo (CEXT)
% de cobrança em provas anteriores
FGV
Julgamento, sanções, recursos, processos de
contas
Sistema de Controle Externo. Controle Externo no
Brasil
Fiscalização, atribuições, registro, representações
e denúncias
Competências Constitucionais
Organização e jurisdição
Tribunais de contas: funções, natureza jurídica e
eficácia das decisões

23,91%
21,74%
17,39%
13,04%
13,04%
10,87%

Controle Externo
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Julgamento,
Sistema de
Fiscalização,
Competências
sanções,
Controle
atribuições,
Constitucionais
recursos,
Externo.
registro,
processos de Controle Externo representações e
contas
no Brasil
denúncias

Organização e
Tribunais de
jurisdição
contas: funções,
natureza jurídica
e eficácia das
decisões

6

Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Responsável no Passo Estratégico pelas disciplinas de
Controle Externo, Contabilidade Pública e Conhecimentos Bancários. Instagram: @alexandre.violato
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Para a análise estatística, foram utilizadas 92 questões da FGV relativas à nossa matéria. Por conta da
quantidade não muito extensa de questões disponíveis, não nos limitamos apenas aos concursos para
tribunais de contas, mas utilizamos também concursos para outros cargos, principalmente os com
complexidade semelhante, como Auditor Fiscal, Consultor Legislativo e Controlador Interno.
Observe que a FGV não segue exatamente um padrão de cobrar com mais frequência um assunto ou outro,
mas distribui bem o tema entre os diversos tópicos, o que não é comum na nossa disciplina.
É possível notar ainda que a FGV atribui considerável importância ao Regimento Interno e à Lei Orgânica.
Para prepará-lo melhor para a sua prova, faremos diversas adaptações de questões realizadas para outros
Tribunais de Contas à realidade normativa do órgão do seu concurso.
Nossa matéria não é tão extensa, e com um bom estudo e a resolução de muitas questões, você
certamente pode ter um desempenho excelente nela e se aproximar de sua aprovação.
Alexandre Violato Peyerl – Equipe Tulio Lages
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Prof. Vinícius Nascimento7
Olá, pessoal, tudo bem?
Sou o Prof. Vinícius Nascimento, natural de Brasília, mas residindo em Manaus, coração da nossa
Amazônia! Sou formado em Gestão Pública, pós-graduado em Planejamento e Orçamento Governamental,
atualmente finalizando minha graduação em Ciências Contábeis.
Minha experiência como concurseiro iniciou em 2005, quando fui aprovado para um emprego público na
CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
Em 2006, quando estava estudando para Técnico Administrativo da ANEEL – Agência Nacional de Energia
Elétrica – vi uma propaganda do concurso da Escola de Sargentos das Armas. Não pensei duas vezes e fiz
minha inscrição. Fui aprovado e fui iniciar o Curso de Formação de Sargentos em Campo Grande – Mato
Grosso do Sul, sendo que, ao final do curso, fui classificado na cidade de Jaguarão – Rio Grande do Sul – na
fronteira com o Uruguai.
No final de 2011, fui transferido para Boa Vista, no estado de Roraima. Logo no início de 2012 fiz a prova
para Técnico Judiciário – Área Administrativa do TRT 11ª Região, no qual fui aprovado em 54º lugar.
No mesmo ano, fiz o concurso para Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Roraima, ficando
classificado. Em 2013, fui aprovado em 37º lugar para Técnico Administrativo do Ministério Público da
União.
No final de 2013 saíram 2 editais: Agente Administrativo da Polícia Federal e Assistente em Administração
da Universidade Federal de Roraima. Com esforço e dedicação, fui aprovado nos dois: (5º lugar para
Agente Administrativo e 37º para a UFRR). Em junho de 2014 fui nomeado para a UFRR e dois meses
depois para a Polícia Federal.
Em 2015 saiu o edital para Gestor Público do Instituto Federal de Roraima. Resolvi fazer a prova e fui
aprovado em 1º lugar, porém optei por não assumir, pois, a lotação iria prejudicar meus projetos, afinal já
estava ministrando aulas presenciais e on-line. Nesse mesmo ano entrei para o curso de Ciências Contábeis
da Universidade Federal de Roraima, em primeiro lugar.
Em 2016 saiu o edital para Contador da Universidade Federal de Roraima, fiz a prova e fui aprovado em
primeiro lugar, mas não assumi pois, estava no 4º semestre da faculdade.
Em 2017 fiz a prova de Analista Judiciário – Área Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª
Região e fiquei classificado em 42º lugar.

7

Consultor Legislativo da CLDF. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Contabilidade Pública e AFO. Instagram:
@profviniciusnascimento
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E, em 2019, veio minha grande conquista: aprovação em 9º lugar para Consultor Legislativo, área de
Finanças Públicas da CLDF com a maior nota na prova de conhecimentos específicos (47 acertos de um
total de 50).

Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Em relação às questões da FGV, temos questões literais, bem como contextualizadas. A banca costuma
cobrar bastante cálculo nas provas, além de incluir questões com situações práticas, exigindo do candidato
boa interpretação do conteúdo na resolução das questões.
A FGV foge um pouco do padrão de questão retiradas de lei, e inclui os assuntos dentro de situações
práticas exigidas pelo cargo, bem como retira questões de publicações oficiais. Portanto, é importante
estar atualizado em AFO na época da prova.

Análise Estatística
Em nossa análise estatística, analisei 564 questões da banca de 2014 a 2019. Dentro da nossa amostra,
tivemos os seguintes tópicos:
Administração Financeira e Orçamentária
% de cobrança em provas anteriores
FGV
Lei de Responsabilidade Fiscal
Finanças públicas na Constituição de 1988.
Normas gerais de Direito Financeiro (os
instrumentos). Lei de orçamento.
Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas.
Receitas patrimoniais. Conceito e modalidades de
receitas patrimoniais. Receitas creditícias.
Classificações da Receita na Lei 4320/1964.
Despesa pública. Conceito. Evolução.
Classificação. Despesa pública. Conceito e
classificação. Classificações da Despesa na Lei
4320/1964.
Créditos adicionais. Vedações constitucionais em
matéria orçamentária. Finanças públicas na
Constituição de 1988. Normas gerais de Direito
Financeiro (Créditos, Vedações e Despesas com
Pessoal na CF/88). Créditos na Lei 4320/1964.
Princípios orçamentários. Princípio da legalidade.
Finanças públicas na Constituição de 1988.
Normas gerais de Direito Financeiro (os
princípios). Princípios na Lei 4320/1964.
Estágios da Despesa
Estágios da Receita

28,72%
16,84%

9,76%

8,87%

8,69%

8,51%
6,56%
3,72%
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Créditos adicionais. Vedações constitucionais
em matéria orçamentária. Finanças públicas
na Constituição de 1988. Normas gerais de
Direito Financeiro (Créditos, Vedações e
Despesas com Pessoal na CF/88). Créditos na
Lei 4320/1964.

Orçamento. Conceito e espécies. Natureza
jurídica. Elementos essenciais. Classificação.
Regime constitucional. Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Proposta orçamentária. Elaboração da lei de
orçamento. Execução orçamentária e financeira.
Sistemas de controle interno e externo.
Fiscalização e controle interno e externo dos
orçamentos. Fiscalização e controle orçamentário.
Finanças públicas na Constituição de 1988.
Normas gerais de Direito Financeiro (o ciclo). O
Ciclo na Lei 4320/1964

Despesa pública. Conceito. Evolução.
Classificação. Despesa pública. Conceito e
classificação. Classificações da Despesa na
Lei 4320/1964.

Receita pública. Conceito. Ingressos e
receitas. Receitas patrimoniais. Conceito e
modalidades de receitas patrimoniais.
Receitas creditícias. Classificações da Receita
na Lei 4320/1964.

Finanças públicas na Constituição de 1988.
Normas gerais de Direito Financeiro (os
instrumentos). Lei de orçamento.

Lei de Responsabilidade Fiscal
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4,78%

3,37%

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

Grupo 1
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Proposta orçamentária. Elaboração da lei de
orçamento. Execução orçamentária e financeira.
Sistemas de controle interno e externo.
Fiscalização e controle interno e externo dos
orçamentos. Fiscalização e controle
orçamentário. Finanças públicas na Constit

Orçamento. Conceito e espécies. Natureza
jurídica. Elementos essenciais. Classificação.
Regime constitucional. Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.

Estágios da Receita

Estágios da Despesa

Princípios orçamentários. Princípio da
legalidade. Finanças públicas na Constituição
de 1988. Normas gerais de Direito Financeiro
(os princípios). Princípios na Lei 4320/1964.

. Túlio Lages
Aula 00

Grupo 2

9,00%

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

E aqui finalizamos nosso relatório. Espero que você tenha gostado e que possamos nos encontrar no Passo
Estratégico.

Bons estudos e aguardo você!

Prof. Vinícius Nascimento

@proviniciusnascimento

prof. vinícius.nascimento@gmail.com
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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?
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REVISÕES DE 24H/7D/30D
Profs. Piero Albuquerque8 e Carlos Roberto
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:
Memória de curto prazo: responsável por armazenar informações que rapidamente caem no
esquecimento (cerca de 24h a 7 dias);
Memória de médio prazo: responsável por armazenar informações que caem no esquecimento mais
lentamente (cerca de 7 a 30 dias);
Memória de longo prazo: responsável por armazenar informações que permanecem por meses/anos, sem
cair no esquecimento.

8

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Tributária
Municipal e Arquivologia. Instagram: @professorpieroalbuquerque
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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
Ebbinghaus9.
Tudo isso pode ser representado graficamente por uma curva, chamada “curva do esquecimento”.
Vejamos:

9

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.
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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?
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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!
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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.
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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.
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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.
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