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1 - ESTRATÉGIA DE PROVA PARA O TCU 
 

Olá, tudo bem? Falaremos neste e-book sobre como traçar uma boa estratégia de prova para o TCU. 

Serão dicas primordiais para aqueles que estão buscando resultados excelentes no próximo concurso.  

 

Para fazer uma boa prova, primeiramente devemos estar preparados para ela. Isso porque o concurso 

do TCU conta com candidatos que iniciam a preparação muitos meses antes da publicação do edital.  

 

Por esse motivo, falaremos inicialmente da preparação antes mesmo de qualquer edital, para só 

depois falarmos sobre como fazer uma boa preparação após a divulgação do certame. 

 

2 - ANALISANDO A ÚLTIMA PROVA DO TCU 
 

Fizemos uma análise minuciosa do último concurso realizada pelo TCU. Nas próximas linhas, você terá 

boa ideia do que é cobrado em prova e, principalmente, do que é MAIS cobrado, já que devemos 

sempre ter um estudo focado. Observe abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentagem da pontuação da prova do TCU por matéria 

Matéria % da prova 
Contabilidade Geral 8,00% 

Português 7,50% 
Análise Dem. Contábeis 7,50% 
Contabilidade Pública 7,50% 

Economia Setor Público 7,00% 
AFO / Financeiro 7,00% 

Contabilidade de Custos 6,50% 
Administração Pública 6,50% 

Controle Externo 5,00% 
Auditoria Governamental 5,00% 

Informática / Análise 
Informações 

5,00% 

Direito Constitucional 3,50% 
Direito Administrativo 3,50% 

Direito Civil 3,50% 
Direito Processual Civil 3,50% 

Direito Penal 3,50% 
Inglês 2,50% 

Raciocínio Analítico 2,50% 
Matemática Financeira 2,50% 

Estatística 2,50% 
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Observe que temos disciplinas com muito maior importância que outras. Isso se dá, pois, de acordo 

com a área da prova (policial, fiscal, controle, etc.), certas matérias são mais importantes no dia a dia 

de trabalho do futuro servidor dentro órgão. 

 

Destacamos as cores das matérias de acordo com a sua importância: 

• Verde – Maior importância 

• Amarelo – Média importância 

• Vermelho – Menor importância  

 

Veja que, no caso do TCU, a matéria mais cobrada em prova foi Contabilidade Geral, seguido de 

Português, Análise de Demonstrações Contábeis e Contabilidade Pública. 

 

Essa cobrança é bastante usual em concursos para Auditor de Controle Externo! 

 

Não observamos grandes surpresas nessa distribuição de cobrança. Alertamos, porém, que, em seu 

próximo concurso, certamente as disciplinas de Informática/TI e Controle irão ganhar maior 

protagonismo.  

 

Vamos ver um gráfico dessa cobrança? 
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Agora, vamos interpretar esse gráfico:  

 

Podemos ver que Contabilidade Geral e Português, por exemplo, têm altíssimas taxas de cobrança, 

o que significa que, obrigatoriamente, deve-se dar maior atenção a essas matérias na dia a dia de 

preparação. 

 

2.1 - Aprofundando a análise de acordo com suas dificuldades  
 

Se você tem índices de acertos altíssimos (acima de 85% de acertos, por exemplo) em determinado 

assunto, você pode dar menos importância a ele, mesmo que seja uma matéria com alta cobrança. 

 

Caso você tenha dificuldades, a situação é outra! 

 

O gráfico serve para destacar quais assuntos são importantes, mas é PRIMORDIAL que você foque 

em suas próprias dificuldades, fazendo uma ponderação entre o peso do assunto a ser estudado e 

suas dificuldades. 

 

Perceba que as disciplinas em verde na tabela apresentada acima (de Contabilidade Geral à 

Administração Pública) somam quase 60% de todo conteúdo a ser estudado. Isso garante um 

direcionamento poderoso para ao seu estudo.  

 

Se você estiver muito bem nessas matérias, pode ter certeza de que sairá na frente de centenas (quiçá 

milhares!) de candidatos. 
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2.2 - Reiterando  
 

Não esqueça que todos os assuntos devem ser estudados, ok?! Vamos fazer algumas contas para 

demonstrar o porquê disso: 

 

• Suponha que você tenha 90% de acertos em 80% da pontuação da última prova. 

• Suponha, também, que você possui 0% de acertos em todas as outras matérias (20% da prova) 

• Dessa maneira, seu total de acertos estatisticamente esperado é de 80%*90% = 72%.  

• 72% não é uma nota que garantiria a sua aprovação neste concurso! 

• E agora? 

 

Bom, acabamos de demonstrar através da análise estatística, que é IMPORTANTÍSSIMO dominar os 

itens em verde na tabela de % de cobrança das disciplinas. 

 

Mas também, que é vital que os outros assuntos também sejam bem desenvolvidos! 

 

Ficou claro? 

 

3 - HISTÓRICO DE COBRANÇA DE CADA MATÉRIA DO 

CEBRASPE 
 

Além de vermos a pontuação da última prova, a partir de agora, veremos tudo que o CEBRASPE 
prefere dentro de cada uma das matérias cobradas no concurso do TCU. 

 
Vamos lá?! 
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Perceba que é evidente que o CEBRASPE tem preferência por certos conteúdos em detrimento de 

outros!  

Isso é poder nas suas mãos! 

 

4 - CICLO DE ESTUDOS 
 

 

 

Primeiramente, vale ressaltar que um estudo organizado é muito importante para um edital com tanto 

conteúdo como o do TCU.  

 

Dito isso, uma das melhores maneiras de organizar seus estudos e saber o que você estudará cada 

dia é com um “ciclo de estudos”! 
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Apresentaremos, neste e-book, um ciclo feito especialmente para o TCU, que pode te ajudar 

profundamente a organizar seus estudos!! 

 

Considere um estudo com 3 turnos diários (explicaremos adiante o que é um turno) e 6 dias por 

semana, dentro de um período de 3 semanas que se repetem (se estiver confuso, continue a leitura 

que explicaremos tudinho!).  

 

Baseando nosso ciclo na expectativa de cobrança da banca e na pontuação de cada matéria, 

chegamos ao seguinte Ciclo de Estudos: 
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Perceba que mantivemos as mesmas cores de importância de cada matéria destacadas em nossos 

ciclos: 

• Verde – Maior importância 

• Amarelo – Média importância 

• Vermelho – Menor importância  

 

4.1 - Entendendo o conceito de turno 
 

Vamos entender o que é um turno? Cada um dos itens das colunas Matéria 1, 2 e 3 são um turno de 

estudo. 

 

Agora, para encontrar quantas horas cada turno deve levar, você deve dividir seu número total de 

horas semanais pelo número total de turnos. 

 

Por exemplo, se você estuda 30 horas por semana, 6 dias por semana e 3 matérias por dia, teremos 

um ciclo de 30/6/3 = 1,6667 horas. O equivalente a um turno de uma hora e quarenta minutos. 

 

Observe ainda, que reservamos o domingo para o estudo de 6 turnos ao invés de 3. Portanto, aos 

domingos, o turno de revisão tem metade do tempo que um turno normal. Isso nos dá, no domingo, 

um “meio turno” de 50 minutos (1,6667/2 = 0,833 horas). 

 

Por que tanta conta para fazermos um ciclo?! 

 

A resposta é:  

 

Porque o TCU possui um conteúdo muito extenso e a organização e revisão são absolutamente 

necessárias para um bom estudo! 

 

Tendo feito o cálculo de quantas horas um turno possui, você já está chegando perto de ter pronto o 

seu ciclo de estudos do TCU!! 
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4.2 - Interpretando o Ciclo de estudos TCU 
 

Uma vez que você já sabe o que é um turno, você vai analisar a tabela com as Semanas A, B e C. 

Trazemos novamente a Semana A para entendermos melhor: 

 

 

Basicamente você deve seguir as seguintes instruções: 

 

1. Segunda-feira você acorda e inicia seus estudos. Durante 1:40h (considerando nosso exemplo 

de um estudo de 30h semanais e 6 dias por semana) você estudará Contabilidade Geral 

(Matéria 1 da segunda-feira da Semana A). 

2. Em seguida, ainda na segunda-feira, você estudará Contabilidade Pública por mais 1:40h e, 

finalmente, Administração Pública. 

3. Na terça-feira, você estudará Português, Economia do Setor Público e Controle Externo, 

repetindo o mesmo procedimento até sábado. 

4. Na próxima segunda-feira, veja que você não estudará mais a semana A, mas sim a semana B.  

5. Já no domingo da Semana C, você terminou os estudos das Semanas A, B e C. Portanto, na 

próxima segunda-feira, estudará novamente as matérias da segunda-feira da semana A. 

 

Explicando pode parecer complicado, mas imprima essas tabelas e sua vida ficará muito mais fácil! 

 

5 - ORGANIZANDO SEU EDITAL 
 

Vamos pensar agora em nosso estudo pós-edital! Aprenderemos a fazer uma organização do Edital 

para melhorar seu estudo. 

 

A leitura e compreensão do edital em si pode fazer toda a diferença na hora da prova! 
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5.1 - Organizando um Edital  
 

A primeira coisa a fazer quando sair o edital é lê-lo na íntegra, para ter certeza de que você não vai 

perder nenhum detalhe importante.  

 

Você pode, inclusive, fazer anotações conforme vai lendo. Assim, terá certeza que não deixará passar 

nenhum conteúdo ou detalhe. 

 

Após ter lido todo o edital, é hora de verticalizar o conteúdo, organizando as informações de forma 

mais simples.  

 

Peguemos um edital da área de controle (TCM SP) para ilustrar essa situação. 

 

5.1.1 - Verticalizando o edital 
 

Para exemplificar na prática, iremos verticalizar a disciplina de Contabilidade Pública para demonstrar 

como o conteúdo fica mais tranquilo uma vez verticalizado: 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP): conceito, objeto, objetivos, campo de 

aplicação e limitações da CASP; aspectos orçamentário, patrimonial e fiscal da CASP; princípios 

da contabilidade aplicada ao setor público. Procedimentos contábeis patrimoniais: patrimônio 

público: conceito e classificação jurídica e contábil; variações patrimoniais; mensuração de 

ativos e passivos; ativo imobilizado e ativo intangível; reavaliação, redução ao valor 

recuperável, depreciação, amortização e exaustão; transações sem contraprestação; provisões, 

passivos contingentes e ativos contingentes. Inventário: conceito, princípios, fases e avaliação 

dos elementos patrimoniais; Plano de Contas Aplicado Ao Setor Público (PCASP): conceito, 

diretrizes, sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio público, conta 

contábil, estrutura básica; demonstrações contábeis aplicadas ao setor público: balanço 

orçamentário; balanço financeiro; balanço patrimonial; demonstração das variações 

patrimoniais; demonstração dos fluxos de caixa; demonstração das mutações do patrimônio 

líquido; demonstrativos fiscais: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF); prestação de contas nas entidades públicas; Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT – SP); Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS). Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) e atualizações; Lei nº 4.320/1964 e atualizações; Manual de 

Demonstrativos Fiscais (MDF), 10ª edição; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP), 8ª edição. 



  E-book Gratuito | Estratégia de prova para o TCU (Cebraspe) 
 

Faça parte da Turma Especial TCU 2021: https://t.me/TurmaEspecialTCU2021 18 

Primeiro, separe os capítulos e subcapítulos para visualizar melhor o conteúdo. Digite os tópicos em 

um programa como Word, Excel ou Google Docs.  

 

É importante destacar que essa “separação” do texto do Edital pode ser encontrada facialmente no 

Blog do Estratégia (www.estrategiaconcursos.com.br) depois que o edital for publicado, mas o 

objetivo aqui é que você escreva os tópicos, para gravar a informação e não perder nenhum detalhe. 

 

5.1.2 - Melhorando a visualização do edital 
 

Veja, agora, como a informação fica muito mais tranquila de observar uma vez organizada: 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP): 

• conceito, objeto, objetivos, campo de aplicação e limitações da CASP; 

• aspectos orçamentário, patrimonial e fiscal da CASP; 

• princípios da contabilidade aplicada ao setor público. 

• Procedimentos contábeis patrimoniais: 

o Patrimônio público: 

§ conceito e classificação jurídica e contábil; 

§ variações patrimoniais; 

§ mensuração de ativos e passivos; 

§  ativo imobilizado e ativo intangível; 

§ reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão; 

§ transações sem contraprestação; 

§  provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 

o Inventário: 

§ conceito, princípios, fases e avaliação dos elementos patrimoniais; 

• Plano de Contas Aplicado Ao Setor Público (PCASP): 

o conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio 

público, conta contábil, estrutura básica; 

o demonstrações contábeis aplicadas ao setor público: 

§ balanço orçamentário; 

§ balanço financeiro; 

§ balanço patrimonial; 

§ demonstração das variações patrimoniais; 

§ demonstração dos fluxos de caixa; 

§ demonstração das mutações do patrimônio líquido; 

§ demonstrativos fiscais: 
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§ Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e 

§ Relatório de Gestão Fiscal (RGF); 

o prestação de contas nas entidades públicas; 

• Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT – SP); 

• Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS). 

• Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e atualizações; 

• Lei nº 4.320/1964 e atualizações; 

• Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 10ª edição; 

• Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição. 

 

O texto acima é o mesmo que veio no edital, mas muito mais amigável ao nosso olho! Viu?! 

 

6 - DICAS GERAIS PARA VENCER O CEBRASPE 
 

Apresentaremos agora, dicas para você vencer a sua provável banca do TCU, o CEBRASPE! 

 

6.1 - Ter familiaridade com o CEBRASPE 
 

 

 

Diferentes concursos normalmente têm diferentes maneiras de cobrar um conteúdo, por isso é 

importante ler provas anteriores do CEBRASPE para se familiarizar com as perguntas. 

 

A principal peculiaridade do CEBRASPE é a sua cobrança no estilo CERTO/ERRADO, onde uma 

questão errada anula uma certa. 

 

Nesse tipo de resolução você tem que tomar decisões bastante complexas sobre resolver uma 

questão ou não, já que o chute indiscriminado pode fazer com que você acabe zerando a prova. 

 

Esse modo de cobrança CERTO/ERRADO costuma desestabilizar muitos alunos durante a prova.  

 

O candidato começa a chutar algumas questões, vai se desesperando e, eventualmente, seu raciocínio 

vai por água abaixo. 
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Você deve resolver todas as questões de prova que tiver certeza absoluta primeiramente. Nessas 

questões, você marca se está certa ou errada definitivamente.  

 

Ao fim de sua resolução, você deve verificar quantos pontos você fez (se você tem certeza da resposta, 

basta contar quantas questões você assinalou). 

 

Caso você tenha resolvido uma quantidade razoável de questões, ao retornar para as questões que 

você deixou em branco, deve relê-las com a calma de quem “já terminou a prova”. 

 

Caso existam muitas questões em branco, é possível que seja benéfico a você arriscar um pouco mais 

no chute, porém, nunca chute uma questão que você não sabe nada sobre o assunto, isso é 

extremamente incoerente nesse tipo de prova. 

 

6.2 - Resolvendo Exercícios no Sistema de Questões do Estratégia 
 

A melhor forma de dominar o estilo de cobrança do CEBRASPE é resolvendo exercícios (muitos!).  

 

Após estudar e revisar o conteúdo, ou entre sessões de estudo, resolva questões das provas 

anteriores. Primeiro, resolva as questões disponibilizadas no PDF. Os professores separam as questões 

mais relevantes e recorrentes sobre cada assunto e as incluem no material didático. 

 

Depois disso, você pode se aprofundar nas questões do Sistema de Questões do Estratégia nos 

assuntos mais difíceis e até criar cadernos com perguntas sobre temas específicos. 

 

Caso a banca não tenha muitas perguntas sobre determinado assunto, você poderá buscar o assunto 

em provas de outras bancas.  

 

Apesar de poucas questões significarem que existe menos chance de o assunto ser cobrado, uma 

resposta certa pode fazer a diferença, então tente não deixar nenhum conteúdo de lado. 

 

Para tentar imaginar como determinada banca cobraria certo assunto, basta olhar as outras questões. 

Por exemplo, um examinador gosta de cobrar literalidade e interpretação textual ou então pode pedir 

cálculo e fórmulas; há grandes chances de que esse padrão se mantenha em perguntas futuras.  

 

Tente se colocar no lugar do examinador e imaginar o que ele cobraria! 
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6.3 - Simulados 
 

Simular uma prova é uma ótima maneira de saber se você está realmente preparado. 

 

Resolver questões avulsas e sem tempo limite, podendo descansar é uma coisa. Agora, responder 

todas as questões de uma prova de uma vez, com todos os diferentes assuntos e com tempo contado 

fica mais difícil e representa muito melhor sua prova! 

 

Por isso é importantíssimo que você se acostume a simular uma prova real, com o número e variação 

correta de questões, para saber: 

• como está a sua habilidade;  

• com que velocidade e facilidade você resolve certos assuntos; e 

• no que você tem dificuldade e precisa de tempo para pensar. 

 

Com simulados, você consegue montar um “plano de ação” para a hora da prova de verdade, como, 

por exemplo: 

• que assuntos vai responder primeiro; 

• quais deixar para depois; e 

• quando deve pular uma pergunta, se o tempo estiver curto. 

 

Aproveite para realizar os simulados exclusivos que o Estratégia disponibiliza aos alunos! 

 

6.4 - Revisão pré-prova (7 ou 14 dias antes da prova) 
 

No processo de preparação, com certeza vai encontrar alguns assuntos nos quais tem maior 

dificuldade, como uma fórmula difícil ou aquela coisa que você sempre troca. Isso é absolutamente 

normal! 

 

Esses são os assuntos que você vai revisar na última semana antes da prova, para reforçar o melhor 

que puder. 

 

Quando, ao estudar, reparar que está com dificuldade de lembrar alguma coisa, anote. Depois, dê 

uma revisada extra nesse conteúdo. 
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O ideal é que todo o assunto do Edital já tenha sido estudado e revisado até essa última semana, 

para que nela você possa reler a lei seca, decorar fórmulas e revisar esses tópicos mais difíceis, para 

que estejam frescos na memória. 

 

Mas não se esqueça de relaxar um pouco; todas as horas de estudo até então podem ser exaustivas.  

 

Tente não se cobrar muito, revise o conteúdo mais complicado para não perder o foco, mas tente 

estar bem descansado, disposto e relaxado para a prova. 

 

6.5 - Como se comportar durante a prova 
 

O mais importante é não ficar nervoso! 

 

Se você estudou o suficiente antes do Edital e se organizou direitinho depois da publicação, lendo 

sobre o conteúdo que não conhecia, revisando o que precisava e treinando com simulados, ou seja, 

se você deu o seu melhor, vá confiante porque certamente você fará uma boa prova.  

 

Portanto, no dia anterior à prova, saiba que fez o que precisava, tenha um boa noite de sono, coma 

bem antes da prova e confie em seus estudos!!! Especialmente se você tiver estudado com os 

materiais do Estratégia Concursos. 

 

7 - INFORMAÇÕES FINAIS 
 

Bom, se você chegou até aqui, pode ter certeza de que você está munido de informações valiosas 

capazes de multiplicar as suas chances de sucesso no próximo concurso do TCU. 

 

Agora é hora de dedicar tempo a por em prática tudo que você aprendeu ao longo deste e-book. 

 

Seguindo fielmente o passo a passo ensinado, você chegará ao grande dia com condições 

reais de aprovação. 
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Como falamos, estude todo o conteúdo do edital, pois cada ponto é precioso; mas foque, 

principalmente, na lista de assuntos mais cobrados elencados aqui por nós.  

 

E o mais importante: pratique, pratique, pratique! Resolva a maior quantidade de exercícios que 

conseguir! Este é o segredo! 

 

Esperamos, sinceramente, que você tenha aproveitado ao máximo conteúdo deste e-book, que foi 

preparado com muito carinho por nossos especialistas. 

 

Mãos à obra e bons estudos! 

 

Faça parte da Turma Especial TCU 2021 e conheça o guia definitivo para 
conquistar R$ 21 mil/mês no melhor cargo do país! 

 

Acesse agora o link a seguir: https://t.me/TurmaEspecialTCU2021 

 

Aprovações 

Concurso TCU 2013: dos 56 Auditores aprovados, 39 foram nossos alunos 

Concurso TCU 2015: dos 76 Auditores aprovados, 56 foram nossos alunos 
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