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1 – O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE SAIR O EDITAL PCERJ 2021 

 

Olá, tudo bem? Neste E-book gratuito traremos informações valiosas que você precisa saber antes 

que saia o edital do iminente Concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

Temos um mega edital batendo à porta e, sabendo que o concurso deve ser bastante concorrido, 

uma preparação de médio prazo e de qualidade deve ser primordial ao pretenso aprovado.  

 

Apesar de concorrido, estão previstas incríveis 400 VAGAS, além disso, o déficit de servidores é 

gigantesco! 

 

Siga lendo este e-book e descubra - nas próximas páginas - tudo o que você precisa saber para 

neutralizar a sua banca nesta gloriosa luta rumo à PCERJ. 

 

Para fazermos uma prova de qualidade, devemos estar preparados para ela. Quanto mais em se 

tratando deste certame, que certamente contará com candidatos com muito bagagem em concursos. 

 

Por esse motivo, falaremos inicialmente da preparação em pré-edital, situação em que nos 

encontramos agora, e, depois, falaremos sobre como fazer uma boa preparação para a prova após 

um tão esperado edital. 
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Vamos lá?! 

 

2 - ANALISANDO O CONCURSO PCERJ 

 

Fizemos uma análise da última prova realizada para a PCERJ para termos, inicialmente, uma boa ideia 

do que foi cobrado em prova e, principalmente, do que foi MAIS cobrado, já que devemos sempre 

ter um estudo focado.  

 

 

Vamos a algumas importantes informações sobre o concurso da PCERJ? 

 

2.1 - Vagas 

 

Observemos as vagas do concurso: foram anunciadas incríveis 400 vagas!  

 

São grandes as chances de você conquistar, já neste concurso, a tão sonhada aprovação!  

 

Aliás, nem precisaria de tanto, né, já que você precisa de UMA vaga! 

 

2.1.1 – Vagas para o concurso 

 

O projeto básico confirma as 400 vagas para o concurso PC RJ, conforme distribuição abaixo: 
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Cargo Vagas 

Auxiliar de Necropsia 10 

Técnico de Necropsia 10 

Investigador 200 

Inspetor 100 

Perito Criminal* 5 

Perito Legista** 25 

Delegado 50 

 

*As vagas para Perito Criminal serão distribuídas entre as áreas de Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica e Química. 

**As vagas para Perito Legista serão todas para Médicos. 

 

2.2 Remunerações 

 

As remunerações são ótimas para todos os cargos, especialmente para os cargos de nível fundamental 

e médio que remuneram muito superior à média da iniciativa privada.  

 

Temos remunerações de R$ 4.506,27 a R$ 18.747,95! 
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Cargo Salários 

Auxiliar de Necropsia (Ensino Fundamental) R$ 4.506,27 

Técnico de Necropsia (Ensino Médio) R$ 5.277,59 

Investigador (Ensino Médio) R$ 5.740,38 

Inspetor (Ensino Superior) R$ 6.280,31 

Perito Criminal* (Ensino Superior) R$ 10.149,55 

Perito Legista** (Ensino Superior) R$ 10.149,55 

Delegado (Ensino Superior) R$ 18.747,95 

 

Quando cruzamos os dados da tabela com os requisitos de formação, vemos que as oportunidades 

são fantásticas: 

• Inspetor: nível superior em qualquer área; 

• Perito Legista: nível superior em Medicina, Odontologia, Farmácia ou Bioquímica; 

• Delegado: nível superior em Direito; 

• Técnico de Necropsia: nível médio; 

• Auxiliar de Necropsia: nível fundamental; 

• Perito Criminal: nível superior em Engenharia, Informática, Farmácia, Veterinária, Biologia, Física, 

Química, Economia, Ciências Contábeis ou Agronomia, dependendo da área específica; 

• Investigador: nível médio. 

 

Temos remunerações acima dos 4,5 MIL REAIS para servidores com ensino MÉDIO e FUNDAMENTAL.  

 

É uma excelente oportunidade para, finalmente, mudar de vida! 

 

2.3 - Etapas 

 

Confirmamos com a diretora da ACADEPOL, Delegada Renata Teixeira, e os candidatos, em primeira 

fase, serão avaliados através de: 
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• Prova de Conhecimentos; 

• Prova de Capacidade Física; 

• Exame Psicotécnico; 

• Exame Médico. 

 

Os aprovados na primeira fase, então, participarão do Curso de Formação na Academia de Polícia 

(Acadepol). 

 

Falando sobre prova de conhecimentos, as provas objetivas conterão 100 questões, distribuídas entre 

Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.  

 

Já a prova de Capacidade Física será composta por  

• Testes de flexão de cúbitos; 

• Flexão abdominal; 

• Corrida de resistência; e  

• Corrida de velocidade. 

 

Somente participarão desta etapa os candidatos aprovados na fase anterior, conforme o quantitativo 

descrito abaixo: 

 

• Auxiliar Policial de Necropsia – 100 candidatos; 

• Técnico Policial de Necropsia – 100 candidatos; 

• Investigador Policial – 1.000 candidatos; 

• Inspetor de Polícia – 500 candidatos; 

• Perito Legista – 300 candidatos; 

• Perito Criminal – 198 candidatos. 
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3 - ÚLTIMOS CONCURSOS 

 

3.1 - Auxiliar de Necropsia 

 

O último concurso para auxiliar de necropsia da PC RJ aconteceu em 2002 sob organização da Faepol. 

Na ocasião, foram ofertadas 97 vagas. 

 

O certame foi composto por duas fases. A primeira teve quatro etapas e a segunda, somente duas. 

Veja abaixo quais foram elas: 

 

• 1ª Fase: 

o Prova de Conhecimentos 

o TAF 

o Exame Psicotécnico 

o Exame Médico 

• 2ª Fase: 

o Curso de Formação 

o Investigação Social 

• Prova de Conhecimentos: 

o Língua Portuguesa (30) 

o Matemática (20) 

o Noções Básicas de Biologia e Anatomia Humanas (10) 

 

3.2 - Técnico de Necropsia 

 

Já para o cargo de Técnico de Necropsia a última seleção foi aberta no ano de 2009 e ofertou 50 

vagas.  

 

A seguir você confere as fases e etapas do concurso PC RJ: 
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• 1ª Fase: 

o Prova de Conhecimentos 

o TAF 

o Exame Psicotécnico 

o Exame Médico 

• 2ª Fase: 

o Curso de Formação 

o Investigação Social 

• Prova de Conhecimentos: 

o Língua Portuguesa (20) 

o Conhecimentos de Anatomia e Fisiologia Humanas (40) 

 

3.3 - Perito Legista 

 

O último concurso para perito legista PC RJ aconteceu em 2011 com a oferta de 44 vagas para as 

seguintes especialidades: 

• Genética Forense (5) 

• Clínica Médica/Necropsia (27 + 2 para PcD) 

• Odontologia (3) 

• Toxicologia (6 + 1 para PcD) 

 

• 1ª Fase: 

o Prova de Conhecimentos 

o TAF 

o Exame Psicotécnico 

o Exame Médico 

• 2ª Fase: 

o Curso de Formação 

o Investigação Social 
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o Prova de Títulos 

• Prova de Conhecimentos: 

o Língua Portuguesa (30) 

o Conhecimentos Específicos (70) 

 

3.4 - Inspetor de Polícia 

 

O concurso para Inspetor da PCERJ mais recente foi realizado em 2012 pela FEC/Fundec. Foram 

ofertadas 600 vagas para o cargo, que exigia CNH no mínimo categoria ‘B’. 

 

Veja as fases à época: 

• 1ª Fase: 

o Prova de Conhecimentos 

o TAF 

o Exame Psicotécnico 

o Exame Médico 

• 2ª Fase: 

o Curso de Formação 

• Prova de Conhecimentos: 

o Língua Portuguesa (30) 

o Conhecimentos Específicos (50) 

o Conhecimentos básicos de Informática (20) 

 

3.5 - Delegado 

 

O último concurso para Delegado da PCERJ foi organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt (FUNCAB) em 2012. 
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Foram ofertadas, a princípio, 100 vagas para a classe inicial da carreira de Delegado. Posteriormente, 

a corporação aumentou esse número para 150 vagas. 

 

Como o concurso é regido pela Lei Orgânica da carreira, o próximo certame da PC RJ deverá seguir 

a mesma estruturação: 

 

• 1ª Fase: 

o Prova Objetiva Preliminar 

o Prova Discursiva 

o Prova Oral 

o Exame Psicotécnico 

o Prova de Capacidade Física e Exame Médico 

• 2ª Fase: 

o Curso de Formação Profissional (CFP) 

o Investigação Social 

o Prova de Títulos 

 

3.6 - Perito Criminal 

 

O último concurso PC RJ para esse cargo foi realizado em 2013. Foram ofertadas 100 vagas na classe 

inicial, distribuídas nas especialidades de Biologia, Contabilidade, Engenharia (Ambiental, Florestal, 

Agrícola, Civil, Computação, Elétrica, Mecânica e Química), Farmácia, Física e Medicina Veterinária. 

 

• 1ª Fase: 

o Prova de Conhecimentos 

o Prova de Capacidade Física 

o Exame Psicotécnico 

o Exame Médico 
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• 2ª Fase 

o Curso de Formação Profissional (CFP) 

o Prova de Investigação Social 

• Prova de conhecimentos: 

o Língua Portuguesa 

o Conhecimentos Específicos, a depender da especialidade. 

 

Passadas essas informações, veremos, a seguir, a quantidade de disciplinas que você precisará 

dominar para conquistar a sua vaga. 

 

4 - MATÉRIAS A SEREM ESTUDADAS 

 

Utilizando como referência os cursos minuciosamente preparados por nossa equipe de professores 

especialistas da área policial, apresentaremos agora uma visão geral do conteúdo que você precisa 

[necessariamente] estudar para cada cargo neste período pré-edital. 

 

 

 

Vale lembrar que, em sendo publicado o edital, novas disciplinas podem ser inseridas, bem como 

retiradas, do conteúdo programática.  

 

Mas muito dificilmente mudará o conteúdo de forma brusca! 
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4.1 - Auxiliar de Necropsia 

 

Temos uma expectativa de cobrança bem enxuta de conteúdo, ou seja, o aluno consegue se preparar 

muito bem mesmo se começar a estudar agora! Observe: 

 
Fonte: https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-completo-p-pc-rj-auxiliar-de-necropsia-2021-pre-edital/ 

 

4.2 - Inspetor 

 

Inspetor, por ser de ensino superior e ter uma remuneração um pouco mais elevada, vem com um 

edital mais completo.  

 

Porém, o aluno que vem se preparando para a área policial, já tem uma bagagem ótima para garantir 

sua aprovação, veja: 

 
Fonte: https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-completo-p-pc-rj-inspetor-2021-pre-edital/ 
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4.3 - Investigador 

 

Da mesma maneira que inspetor, investigador tem um edital mais completo, mas que não apresenta 

grandes dificuldades para quem tem se preparado com qualidade. Vejamos: 

 

 
Fonte: https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-completo-p-pc-rj-investigador-2021-pre-edital/ 

 

4.4 - Técnico de Necropsia 

 

Técnico (que tem requisito apenas de ensino médio), assim como o auxiliar, vem com um número de 

matérias muito enxuto. Observe a lista: 

 

 
Fonte: https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-completo-p-pc-rj-tecnico-de-necropsia-2021-pre-edital/ 
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4.5 - Delegado 

 

Finalmente, quando falamos de delegado [concurso de carreira jurídica], o edital fica um pouco mais 

denso.  

 

Isso é esperado já que as remunerações beiram os 20 mil reais! 

 

Nada que é bom vem fácil, rs.  

 

Porém, como estamos em pré-edital, caso você comece a estudar agora, pode se preparar com 

qualidade e aumentar as suas chances de aprovação! 

 

 
Fonte: https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/pacote-completo-p-pc-rj-delegado-2021-pre-edital/ 
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5 – ANÁLISE ESTATÍSTICA POR MATÉRIA 

 

 

 

A partir de agora, cuidaremos de falar sobre a famosa e necessária “análise estatística”, apontando 

cautelosamente o índice de cobrança das matérias mais importantes do nosso certame.  

 

Portanto, o direcionamento dessas estatísticas é bastante interessante para quem estiver com o tempo 

escasso e quiser focar somente nos assuntos que mais são cobrados em prova. 

 

5.1 - CEBRASPE 

 

 
 

Como o CEBRASPE é a nossa principal aposta, especialmente por se tratar da última banca anunciada 

extraoficialmente pelo órgão, fizemos uma análise especial cruzando a área policial e as cobranças da 

banca. 

 

Lembrando que, embora o suposto contrato com o CESPE tenha sido cancelado, ele foi a 

organizadora queridinha dos concursos em 2021, organizando PF, PRF, DEPEN, PC DF, ...  
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Vejamos as preferências da instituição: 

Português 
  

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados   

1) Interpretação de Textos (compreensão) 31,22% 

2) Reescrita de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto 14,15% 

3) Pontuação (ponto, vírgula, travessão, aspas, parênteses etc.) 8,29% 

4) Conjunção 6,83% 

5) Coerência. Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - 

Pronomes relativos, Conjunções etc.) 6,34% 

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados menos cobrados   

1) Termos acessórios (adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto). 

Vocativo 0,49% 

2) Adjunto adnominal x Complemento Nominal 0,49% 

3) Correlação verbal 0,49% 

 

 

RLM 
  

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados   

1) Equivalências lógicas (inclui negação de proposições compostas) 20,90% 

2) Argumentos - métodos decorrentes da tabela verdade 16,42% 

3) Tabela verdade das proposições compostas 13,43% 

4) Diagramas lógicos, Proposições categóricas, Negação de 

quantificadores 7,46% 

5) Raciocínio Crítico 6,97% 
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Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados menos cobrados 

1) Argumentos Indutivos, argumentos por abdução. 0,50% 

2) Falácias 0,50% 

3) Lógica de primeira ordem 1,00% 

 

Informática 
  

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados   

1) Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.) 9,60% 

2) Computação em Nuvem (Cloud Computing) 9,60% 

3) Protocolos de Redes 7,20% 

4) Conceitos, Modelos, Tipos e Topologias de Redes 7,20% 

5) Firewall e Proxy 4,80% 

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados menos cobrados   

1) Powerpoint 0,80% 

2) Conceitos de Internet 0,80% 

3) Mozilla Firefox 0,80% 

 

Direito Constitucional 
  

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados   

1) Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988) 17,50% 

2) Segurança Pública (art. 144 da CF/1988) 11,00% 

3) Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988) 5,00% 

4) União: bens e competências exclusivas, privativas, comuns e 

concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988) 3,50% 

5) Eficácia das Normas Constitucionais 3,00% 
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Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados menos cobrados   

1) Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988) 0,50% 

2) Garantias e vedações (Ministério Público) 0,50% 

3) Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT 0,50% 

    
 

Direito Administrativo 
  

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados   

1) Responsabilidade Civil do Estado 6,49% 

2) Poder de Polícia 5,41% 

3) Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação 4,32% 

4) Contratação Direta (dispensa e inexigibilidade - arts. 24 a 26, Lei 

8.666) 3,78% 

5) Lei nº 10.520/2002 - Modalidade de licitação Pregão 3,24% 

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados menos cobrados   

1) Classificação de Serviços Públicos 0,54% 

2) Deveres da Administração 0,54% 

3) Ocupação provisória 0,54% 
 

 

Direito Penal 
  

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados   

1) Concurso de Pessoas 7,18% 

2) Homicídio 5,52% 

3) Dos Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral 4,97% 

4) Conflitos de Leis Penais no Tempo 4,42% 

5) Do Roubo e da Extorsão (arts. 157 a 160 do CP) 4,42% 
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Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados menos cobrados   

1) Facilitação de Contrabando ou Descaminho 0,55% 

2) Concussão e Excesso de Exação 0,55% 

3) Funcionário Público para Fins Penais 0,55% 

 

Direito Processual Penal 
  

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados   

1) Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) 23,61% 

2) Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) 12,50% 

3) Do Exame de Corpo de Delito, da Cadeia de Custódia e das Perícias 

em Geral (arts. 158 a 184 do CPP) 8,33% 

4) Critério de Fixação de Competência 7,64% 

5) Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP) 6,94% 

 

Ranking de assuntos/Tópicos mais cobrados menos cobrados   

1) Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 351 a 372 do CPP) 0,69% 

2) Jurisdição e Competência - Conceitos Gerais 0,69% 

Da Acareação (arts. 229 a 230 do CPP) 0,69% 

 

Em verde temos os conteúdos de maior importância dentro de nossas matérias.  

 

Perceba que é evidente que o CEBRASPE tem preferência por certos conteúdos em detrimento de 

outros!  

 

Isso é poder na sua mão! 

 

Finalmente, vale uma ressalva: os dados de algumas matérias, como biologia para área policial, não 

são suficientemente densos para que uma análise estatística de qualidade seja realizada! 
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5.2 - Demais Bancas 

 

Para as demais bancas, devido ao número de dados que possuem, uma análise estatística teria 

valorações pouco relevantes. 

 

Com elas, para sair na frente, siga as indicações de "como vencer a banca" que colocamos mais abaixo 

no texto.  

 

5.3 - Aprofundando a análise de acordo com suas dificuldades  

 

Se você tem índices de acertos altíssimos (acima de 85% de acertos) 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. 

 

A análise estatística serve para destacar quais assuntos são importantes, mas é PRIMORDIAL que você 

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

de suas dificuldades. 

 

Perceba que os itens em verde nas tabelas se destacam por um maior índice de cobrança em provas 

organizadas pelo CEBRASPE. Isso pode aumentar ainda mais o potencial dos seus estudos.  

 

Se você já estiver muito bem nesses assuntos, sairá na frente de até milhares de candidatos. 
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5.4 - Reiterando  

 

Não esqueça que TODOS os assuntos devem ser estudados. Vamos fazer algumas contas para 

demonstrar o porquê disso: 

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

• Supomos ainda, 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%.  

• Será que, neste certame, 72% de acertos seria capaz de garantir vaga? 

 

Pois então, é IMPORTANTÍSSIMO dominar os itens em verde, mas somente o conhecimento amplo 

de todo o conteúdo será capaz de garantir pontos essenciais na prova. Ficou claro?  

 

6 - CICLO DE ESTUDOS 

 

 



E-book Gratuito Estratégia Concursos | O que você precisa saber antes de sair o Edital PCERJ 2021 
 

Para sair na frente na PCERJ, clique no link a seguir: https://t.me/ImersaoTaticaPCERJ2021 
 

23 

Um estudo organizado é muito importante para um edital com tanto conteúdo como o da PCERJ.  

 

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

dia, é utilizando um ciclo de estudos! 

 

Apresentaremos, a partir de agora, como você pode montar seu próprio ciclo de estudo focado na 

PCERJ. 

 

Inicialmente, o aluno deve se basear tanto nas expectativas de cobrança quanto em suas dificuldades. 

Dessa maneira, ele pode dividir seu estudo em turnos diários. 

 

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

semana dentro de um período de 2 semanas que se repetem (se estiver confuso, continue a leitura 

que explicaremos tudinho).  

 

Uma vez feita a análise, ele pode fazer uma tabela de estudos para ter um guia diário.  
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6.1 - Entendendo o conceito de turno 

 

Vamos entender o que é um turno? 

 

Cada um dos itens das colunas Matéria 1, 2 e 3 é 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 a PCERJ, a depender do cargo, possui um conteúdo extenso!  E tanto a organização quanto 

a revisão são absolutamente necessárias para um estudo em alto nível! 

 

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

o seu ciclo de estudos da PCERJ!! 

 

6.2 - Interpretando o Ciclo de estudos  

 

Uma vez que você já sabe o que é um turno, você vai analisar a tabela com as Semanas A e B.  
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Para isso, analisemos novamente a Semana A para entendermos melhor: 

 

 

 

Basicamente você deve seguir as seguintes instruções: 

• 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 Direito Constitucional (Matéria 1 da segunda-feira da Semana A). 

• Em seguida, ainda na segunda-feira, você estudará Informática por mais 1:40h e, finalmente, 

Direito Administrativo. 

• Na terça-feira, você estudará Informática, RLM e Direito Penal, repetindo o mesmo 

procedimento até sábado. 

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

 

 

 

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

7 - ORGANIZANDO SEU EDITAL 

 

Vamos pensar agora em nosso estudo pós-edital!  
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Aprenderemos, agora, a fazer uma organização do edital para melhorar a sua visualização e, por 

consequência, o planejamento da preparação. 

 

A leitura e compreensão do edital em si pode fazer toda a diferença na hora da prova. 

 

7.1 - 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 de 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.  

 

Já que não temos edital ainda, peguemos um edital da área de controle (TCM SP) para ilustrar essa 

situação. 

 

7.1.1 - Verticalizando o edital 

 

Verticalizaremos a matéria 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 
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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. 

 

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 adicionar que essa “separação” do texto do Edital pode tranquilamente ser encontrada 

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. 

 

7.1.2 - Melhorando a visualização do edital 

 

Veja 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: 
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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: 

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

 

8 - DICAS GERAIS PARA VENCER SUA BANCA 

8.1 - Ter familiaridade com a Banca 

 

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

importante ler provas anteriores da banca para se familiarizar com as perguntas. 

 

Esse desenvolvimento vem com a resolução de questões de provas, simulados e a realização de 

concursos das bancas. 

 

Vamos ampliar nosso entendimento sobre a resolução de questões para criar familiaridade com a 

banca! 

 

8.2 - Resolvendo Exercícios no Sistema de Questões do Estratégia 

 

A melhor forma de se aclimatizar com a banca é resolvendo exercícios. 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 deve extrapolar as questões dos PDFs buscando outras fontes, como o Sistema 

de Questões do Estratégia (https://questoes.estrategiaconcursos.com.br), por exemplo. 

 

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

em provas de outras bancas.  
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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! 

 

8.3 - 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: 
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• como está 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; ou 

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

 

Que tal aproveitar os simulados GRATUITOS que o Estratégia faz frequentemente? 

 

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

 

Enquanto você estuda, certamente irá encontrar alguns assuntos nos quais tem maior dificuldade, 

como uma fórmula difícil ou aquela coisa que você sempre troca. 

 

 

 

Esses são os assuntos que você deve, obrigatoriamente, revisar na última semana antes da prova, para 

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

uma revisada extra nesse conteúdo. 

 

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. 

 

8.5 - 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, você fez 

tudo o que podia para se preparar e pode ficar confiante que fará uma boa prova. 
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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. 

 

9 - PRINCIPAIS BANCAS E PECULIARIDADES 

9.1 - CEBRASPE 

 

 
 
Essa é a nossa principal aposta como banca do concurso, embora o “suposto contrato tenha sido 
supostamente cancelado.” 
 

9.1.1 - Histórico da banca 
 

Uma das mais amadas e odiadas bancas do Brasil, o CEBRASPE possui, em regra, uma cobrança 
peculiar de CERTO/ERRADO.  
 
Os alunos que estudam apenas para o CEBRASPE costumam adorar esse modo de cobrança enquanto 
os outros odeiam. 
 
Assim como a FCC, é uma banca com questões complexas, mas bastante justas. Ela segue o mesmo 
roteiro da FCC quanto às suas jurisprudências de banca.  
 
Costuma ter consistência em seus entendimentos, mesmo quando eles não condizem com a legislação 
ou entendimento dos tribunais superiores. 
 

9.1.2 - Principais concursos realizados 
 

O CEBRASPE é, talvez, a banca mais atuante nos últimos anos. Ela tem vencido diversos certames 
federais e estaduais importantes, com ênfase nas áreas Policial e Fiscal. 
 
Muitos alunos estão virando especialistas em CERTO/ERRADO devido ao grande número de 
concursos que o CEBRASPE vem realizando.  
 
Observe alguns dos grandes nomes dos últimos anos: 

• Polícia Federal – 2021 
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• Polícia Rodoviária Federal - 2021 
• Polícia Civil DF - 2020 
• SEFAZ DF - 2019 
• Polícia Rodoviária Federal – 2019 
• Polícia Federal – 2018 
• Abin – 2018  
• MPU – 2018  
• Polícia Civil MA – 2018  
• Tribunal de Justiça – 2018  
• TCE-MG - 2018  

 

Ainda, arriscamos dizer que, num possível concurso da Receita Federal, o CEBRASPE tem razoável 
chance de ser a vencedora, já que vem vencendo diversos certames federais. 
 

9.1.3 - Cobranças peculiares da banca 
 

A principal peculiaridade do CEBRASPE é sua cobrança de CERTO e ERRADO e como os erros do 
aluno podem descontar pontos em sua prova. 
 
Nesse tipo de resolução o aluno tem que tomar decisões bastante complexas sobre resolver uma 
questão ou não, já que o chute indiscriminado pode fazer com que o aluno acabe zerando a prova. 
 

9.1.4 - Como vencer o CEBRASPE? 
 
Esse modo de cobrança CERTO/ERRADO desestabiliza muitos alunos durante a prova. O concursando 
começa a chutar algumas questões, vai se desesperando e eventualmente seu raciocínio vai por água 
abaixo. 
 
O aluno deve resolver todas as questões de prova que tiver certeza absoluta primeiramente. Nessas 
questões, ele marca se está certa ou errada definitivamente.  
 
Ao fim de sua resolução, ele deve verificar quantos pontos ele fez (se ele tem certeza da resposta, 
basta contar quantas questões ele assinalou). 
 
Caso ele tenha resolvido uma quantidade razoável de questões, ao retornar para as questões que ele 
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 ao aluno 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. 
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9.2 - FGV 

 

 
 

9.2.1 - Histórico da Banca 
 

A FGV tem fama de ser uma banca bastante difícil. Historicamente a FGV já fez provas tão difíceis que 
as vagas acabaram não sendo preenchidas. 
 
Esse padrão de dificuldade, porém, tem mudado, já que o objetivo maior de um ente federado ao 
realizar um concurso é de angariar novos servidores e não apenas de castigar concursando. 
 
Ou seja, vemos a FGV se tornar uma banca mais justa nos últimos anos. 
 

9.2.2 - Principais concursos realizados 
 

Uma das características principais da FGV é que ela regularmente faz o exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB. Além disso, ela é uma força quando se trata de concursos de tribunais. 
Ganha muitos certames desses concursos. 
 
Na área fiscal a banca tem diminuído um pouco sua presença, porém garantimos que isso não quer 
dizer que ela tenha sumido dessa área e pode sim voltar com força.  
 
Em compensação, na área policial tem se destacado ganhando um espaço cada vez maior, apesar de 
que o CEBRASPE ainda domina essa parcela de concursos. 
 
Veja os principais concursos realizados pela FGV dos últimos anos: 
 

• OAB – Anualmente 
• PM SP – 2020 
• PC RN – 2020 
• Tribunal de Justiça RS – 2019 
• IBGE – 2019 
• MP RJ – 2019 
• DP RJ – 2018 
• Tribunal de Justiça CE – 2018 
• Tribunal de Justiça SC - 2018 
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9.2.3 - Cobranças Peculiares da Banca 
 

Se existe uma banca peculiar, é a FGV.  
 
Uma de suas características principais é a dificuldade em suas questões.  
 
Além disso, quando citamos “jurisprudência de banca” a FGV não segue nem as próprias, muitas 
vezes ela modifica seu entendimento de um ano para outro e depois retorna ao entendimento anterior 
em um concurso posterior. 
 
O que se entende é que falta uma comunicação dentro da organização para que haja consenso entre 
os examinadores. 
 

9.2.4 - Como vencer a FGV? 
 

Você deve estar se perguntando: O que eu faço então?! Se nem a banca consegue se ajustar, como 
eu faço pra vencer ela?! 
 
A primeira coisa a se ter em mente é que: Todos os concursandos estão fazendo a mesma prova! Ou 
seja, a dificuldade de um é a dificuldade de todos (mesmo os mais experientes). 
 
A segunda coisa é: Essas questões superdifíceis são a grande minoria da prova (menos de 5% dos 
pontos). 
 
Vence essa banca quem tem calma e sagacidade. Se a questão for simples direto ao ponto, e a maioria 
é, resolva-a e ponto final. Caso note que ela é complexa demais, ou que pareça se contradizer, deixe 
a questão para o fim. 
 
Quando voltar nela (depois de resolver toda a prova) você estará mais tranquilo com a mente mais 
clara. Possivelmente a resposta aparecerá mais facilmente e você nem mesmo tinha se deparado com 
uma questão confusa, mas apenas estava ansioso. 
 
Caso, ainda assim, a questão seja confusa, procure os possíveis erros de cada uma das alternativas, 
elimine aquelas que obviamente não são a resposta e selecione aquela que mais parece correta para 
você. 
 
Uma vez terminada a prova, procure os professores do Estratégia e, se possível, peça a anulação da 
questão. 
 
Os concursandos que travam nessas questões e perdem a calma podem acabar perdendo toda a 
prova. Lembre-se sempre: Todos fazem a mesma prova! 
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9.3 - Demais Bancas 

 
As outras bancas, por terem cobranças similares ficaram aglutinadas em uma análise 
 

9.3.1 - Histórico das bancas 
 

As demais bancas têm ganhado crescimento e reconhecimento por ser contratada em vários 
concursos maiores, mas ainda estão em um nível menor que o CEBRASPE. 
 
Devido ao exposto, elas ainda têm uma cobrança um pouco menos desenvolvida quando comparadas 
a outras como FGV e CEBRASPE. 
 

9.3.2 - Cobranças peculiares 
 
Como dito, o histórico delas em concursos difíceis, quando comparado com CEBRASPE, é ainda 
pequeno.  
 
Dito isso, podemos dizer que a elas possuem poucas cobranças muito peculiares. Elas têm sim 

jurisprudências e “doutrinas” em alguns assuntos, mas em regra se mantêm dentro da letra da lei, 

inovando pouco. 

 

9.3.3 - Como vencê-las 
 

As bancas menores têm uma característica muito forte para quem quer ter aprovação nelas: você não 
pode errar nada! Isso pode parecer um pouco extremista, mas é verdadeiro.  
 
Como as questões, em regra, são de nível mais baixo, o aluno não pode se dar ao luxo de errar 
nenhum assunto! 
 

9 - INFORMAÇÕES FINAIS 

 

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

de multiplicar sobremaneira as suas chances de sucesso no próximo concurso da PCERJ. Mas ainda 

não é tudo!  
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Existem outros segredos para conquistar a sua vaga no próximo concurso da PCERJ! 

 

E nós iremos compartilhar com você na Imersão Tática PCERJ 2021, o treinamento especial 100% on-

line e gratuito dos futuros Policiais Civis do Rio de Janeiro  

 

 
 

 
Inscreva-se agora no link a seguir: 

https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/imersao-tatica-pcerj-2021/ 
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