
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

JULIANA GUIMARÃES DE ARAUJO 

 

 

 

 

 

UMA PROPOSTA PARA AUXILIAR NO ESTUDO E DIRECIONAMENTO PARA 

CONCURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 
2019 



 
 

 
 

 

JULIANA GUIMARÃES DE ARAUJO 

 

 

 

 

 

 

UMA PROPOSTA PARA AUXILIAR NO ESTUDO E DIRECIONAMENTO PARA 

CONCURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Licenciatura 
em Computação, como requisito 
parcial para conclusão do curso.  

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 
Prof. Dr. Daniel Costa de Paiva 

 

 

 

 
Santo Antônio de Pádua 

2019 



 
 

 
 

A658p Araujo, Juliana Guimarães 
UMA PROPOSTA PARA AUXILIAR NO ESTUDO E DIRECIONAMENTO 
PARA 

CONCURSOS / Juliana Guimarães Araujo ; Daniel Costa de 

Paiva, orientador. Santo Antônio de Pádua, 2018. 
87 f. : il. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Computação)-Universidade Federal Fluminense, Instituto 

do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior, Santo Antônio 

de Pádua, 2018. 

 
1. Ambiente Virtual. 2. Concurso. 3. Aprendizagem. 4. 

Sistema. 5. Produção intelectual. I. Costa de Paiva, 

Daniel, orientador. II. Universidade Federal Fluminense. 

Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior. 

III. Título. 

CDD - 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BINF  

Gerada com informações fornecidas pelo autor 

Bibliotecário responsável: Maria Dalva Pereira de Souza - CRB7/7044 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

JULIANA GUIMARÃES DE ARAUJO 

 

 

 

 

 

UMA PROPOSTA PARA AUXILIAR NO ESTUDO E DIRECIONAMENTO PARA 

CONCURSOS 

 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado ao curso de Licenciatura 
em Computação, como requisito 
parcial para conclusão do curso.  

 
 
 
Aprovada em 19 de maio de 2019. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Daniel Costa de Paiva (Orientador) - UFF 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Profª. Ma. Margarida dos Santos Pacheco - UFF 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Profª. Ma. Célia Maria Lira Jannuzzi - UFF 

 
 

Santo Antônio de Pádua 
2019 

 



 
 

 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Primeiramente a Deus, por sempre me dar o direcionamento e me fortalecer 
nos momentos em que penso não ser capaz, se não fosse por Ele nada se 
concretizaria em minha vida. Aos meus pais, amigos e familiares que mesmo 
estando longe compreenderam meus momentos de dificuldades e demonstraram 
muita força e empatia. Aos professores do curso de Licenciatura em Computação 
que partilharam seus conhecimentos e contribuíram bastante com meu crescimento 
acadêmico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho final de curso teve por objetivo apresentar um referencial teórico 
que possibilite compreender uma proposta de um ambiente virtual que auxilie um 
mapeamento das possíveis áreas que um indivíduo poderia se candidatar com 
considerável possibilidade de aprovação em um concurso. Um estudo sobre a 
história e evolução dos concursos públicos e suas exigências é abordado e, são 
apresentadas técnicas de aprendizagem relacionadas. Como parte prática deste 
trabalho foi feito o levantamento de dados acerca das questões por área de 
conhecimento, se criou uma planilha para organização desses dados e a partir da 
análise quantitativa de questões foi feita uma ponderação para normalizar os dados 
na tabela. O sistema está em versão preliminar, com um quantitativo baixo de 
questões, mas esboça a proposta e possibilita avanços significativos em próximos 
passos. Como se trata de uma proposta complexa, certamente não seria concluída 
no âmbito de um trabalho de graduação. Para fechamento do estudo foram 
realizadas etapas de obtenção de dados, estudo de viabilização do sistema e início 
do desenvolvimento. 
 
 
 

Palavras-chave: Ambiente Virtual. Concurso. Aprendizagem. Dados. Sistema. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this present course work is to present a theoretical framework that will 
allow us to understand a proposal of a virtual environment that will help map out the 
possible areas that an individual could apply with considerable possibility of passing 
a contest. A study on the history and evolution of public tenders and their 
requirements is addressed and related learning techniques are presented. As a 
practical part of this work, data were collected on questions by area of knowledge, if 
a spreadsheet was created to organize such data and from the quantitative analysis 
of questions a weighting was done to normalize the data in the table. The system is 
in the preliminary version, with a low number of issues, but outlines the proposal and 
makes significant strides in the next steps. As this is a complex proposal, it would 
certainly not be completed within the scope of a graduate work. To close the study, 
data collection, feasibility study and early development stages were performed. 

 
 
 
Key-words: Virtual Environment. Contest. Learning. Data. System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As tecnologias da informação e comunicação vêm se constituindo em 

importantes mecanismos de auxílio para ultrapassar as diferenças e colaborar para 

integração coletiva. Com a evolução dos equipamentos tecnológicos educacionais é 

possível constituir aplicações que por meio de ambientes virtuais juntam o lazer ao 

conhecimento, tornando o indivíduo independente para que evolua no seu nível. As 

oportunidades que os meios digitais/virtuais disponibilizam podem ser exploradas de 

forma educativa. Com isso, atinge diversos ângulos do cotidiano das pessoas, sejam 

no meio social, profissional, educacional e familiar. Aumentar a constituição e tornar 

livres novos ambientes virtuais para estudos é uma atividade bastante imediata e 

indispensável já que a internet é uma rede que é para todos.  

A metodologia deste trabalho foi considerar que um treinamento individual 

com questões aleatórias que priorizem as disciplinas com maiores dificuldades pelo 

indivíduo, baseado em edições anteriores de um determinado concurso escolhido 

por ele, o auxilie grandemente na sua aprovação. Baseado nisso, a proposta foi criar 

uma versão preliminar de um sistema computacional voltado para o nível médio de 

ensino que possibilite analisar as facilidades e dificuldades do indivíduo em uma 

fase de mapeamento e direcioná-lo para os concursos nos quais ele tem grande 

possibilidade de aprovação. Esse sistema computacional foi pensado com o objetivo 

de ser um ambiente para desenvolvimento e aprimoramento das disciplinas mais 

variadas cobradas em concursos públicos. 

Para avaliar se um indivíduo tem ou não aptidões de adquirir bom rendimento 

nas disciplinas cobradas num concurso eu possuo duas hipóteses. A primeira 

hipótese é que ele tenha. Então será trabalhado com o método de reforço, que é o 

treinamento em cima do que ele já sabe, mas precisa ter a prática para ficar natural. 

A segunda hipótese é a de que ele não tem aptidão, neste caso são consideradas 

duas saídas: a primeira será indicá-lo a fazer outra coisa; a segunda é treiná-lo 

mesmo ele não tendo aptidão para que alcance o resultado pelo esforço e 

dedicação. 

Ao falarmos em concursos públicos a maior relevância vai para as práticas e 

preparações de estudos. Esses são assuntos fundamentais, porém não devemos 
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esquecer que há outra preparação que não deve ser deixada para depois: o 

psicológico do estudante. A preparação para o concurso público não é fácil. Os 

candidatos passam horas, dias, meses, e até mesmo anos, em busca do tão 

almejado cargo. O percurso demanda tempo, dinheiro, absterem-se do convívio a 

famílias, amigos, divertimentos. Para alcançar o propósito é preciso insistir, 

preservar-se forte perante diversos impedimentos que aparecem e cuidar da parte 

emocional. 

Por ano, mais de 12 milhões de pessoas participam de concursos públicos no 

país e com eles existem alguns problemas que os fazem não conseguirem 

aprovações em função de diferentes aspectos (IBGE, 2019). Para Nanci Cavaco 

(2011), dentre esses problemas está incluso a falta de foco e dificuldade no ritmo de 

estudos, troca constante de área, falta de avaliação contínua sobre o desempenho, 

entendimento da reprovação como fracasso, entre outros. A autora explica que a 

quantidade de candidatos faz com que diversas pessoas se sintam pressionadas, o 

que atinge de forma direta o ponto emocional. Elas se sentem indecisas. Para 

Cavaco (2011), no momento da preparação é essencial que os candidatos 

desenvolvam o sumo de sua habilidade de aprendizado, pois a melhor maneira de 

exercitar o cérebro é colocá-lo em atividade. Em conformidade com a autora, outra 

coisa importante é não deixar que os sentimentos tomem conta de forma negativa, 

pois isso pode afetar diretamente o sistema emocional e o indivíduo passa a sentir-

se inseguro.  

No final, se o candidato não alcançar a classificação pode ser porque não 

adquiriu uma boa tática, uma boa preparação ou até mesmo estava bastante 

ansioso, esses são elementos elevadamente desvantajosos. Segundo Cavaco 

(2011), no momento em que chega o resultado negativo, o emocional cai, o 

indivíduo considera que não é eficiente o bastante para passar e se classificar em 

um concurso. Diversas pessoas possuem resistências em enfrentar a frustração, 

uma vez que não alcançam aprovação e ao invés de analisar sua tática, elas 

determinam passar em concurso como alguma coisa irrealizável rende-se às 

tentativas, o que de fato torna impossível a aprovação.  

No Brasil, os concursos são de provas ou de provas e títulos, podendo ser 

feitos em uma ou mais etapas. Mesmo para funções ou cargos provisórios, em se 

tratando de funções públicas, a norma constitucional requer concurso, que nessa 
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situação é nomeado de processo seletivo. O edital pode ser intitulado de a “lei do 

concurso”. A inscrição do candidato fica retida ao pagamento do valor registrado no 

edital, quando obrigatório o seu custeio e observa as possibilidades de isenção 

explicitamente previstas, igualmente no edital. 

A organização do concurso público para cargos no aparelhamento do Estado 

tem se concebido num resistente atrativo de recursos humanos. Esta característica 

está diretamente ligada à estabilidade e remuneração.  

O concurso mostra-se como uma possibilidade mais democrática de acesso, 

sem deixar de lado o caráter meritocrático, pois o entendimento é distinguir os 

candidatos mais bem preparados para a vaga.  

Este trabalho apresenta falhas e requer melhoramentos, porém consideramos 

que a proposta desse projeto apresenta contribuições relevantes.  

Como estrutura, optou-se por abordar os procedimentos de concursos, 

estratégias e formas de estudar e a seguir estão dados básicos de alguns testes 

popularmente difundidos. Após encontra-se uma apresentação da versão preliminar 

do sistema proposto, as considerações finais e os próximos passos. Há de se 

esclarecer que um referencial de cognição foi realizado, mas optou-se por 

apresentar aqui apenas conteúdos fundamentais para o entendimento dos 

concursos e da proposta e o material restante vai ser publicado em versão estendida 

deste trabalho. 
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2 CONCURSOS: HISTÓRICO E PROCESSOS BUROCRÁTICOS 
 

 

Para Gasparini (2007), concurso público é um processo seletivo que tem 

como finalidade examinar indivíduos concorrentes avaliando o desempenho dos 

candidatos que concorrem à vaga para um cargo de uma instituição de uma nação. 

Tempos atrás, de acordo com Gasparini (2007), o acesso aos cargos públicos já se 

efetuava através de sorteio, compra e venda, herança, renda, intitulação, eleição e 

concurso. Nessa mudança, o concurso, da maneira que é compreendido no Brasil, 

tem-se aprimorado, sendo essa maneira de ingresso verdadeiramente a mais 

apropriada. 

Os tópicos deste capítulo explicam as etapas para a estruturação de uma 

prova para concurso. Os textos englobam desde a história, processos burocráticos à 

métodos de avaliações e pesos das notas.  

 

 

2.1 HISTÓRICO, BENEFÍCIOS E DESAFIOS DO CONCURSO PÚBLICO 

 

 

De acordo com Gasparini (2007), historicamente, diversas foram as maneiras 

aplicadas pelo Estado para a seleção dos seus funcionários, totalizando o concurso 

como o processo que, na era XXI, apoia-se como influente para a análise dos 

preferíveis candidatos à disposição para constituir os alinhamentos do Estado. 

Anteriormente, o sorteio, a transferência hereditária, o arrendamento, a compra e 

venda e os provimentos absolutos e relativos tinham maior espaço, eram avaliados 

por pessoas que interpelavam a lei.   

O sorteio como procedimento de ideia divina, teve sua utilização restrita, dado 

que foi mais adotado para a ocupação de funções de universo político do que para 

as funções legítimas. Foi bastante aplicado na Antiguidade clássica e, 

especialmente, pelos gregos de Esparta e de Atenas, onde se fez célebre pelos 

episódios em que definiu a sorte de funções de relevância capital no universo 

grecolatino. 
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Ocorria de duas maneiras: o sorteio descomplicado, que se colocava de 

maneira indistinta aos indivíduos que anteriormente passavam por um procedimento 

seletivo, e o sorteio condicionado, posto à indivíduos que juntavam requisitos 

específicos, louváveis dentre os que poderiam ser designados para a ocupação das 

funções públicas. 

O método de compra e venda foi empregue a partir de Carlos VII, na Idade 

Média, chegando-se a gerar entidade pública designada à efetuação dessas 

operações tendo as funções públicas por causa. Da França, o padrão difundiu-se 

para a Alemanha, Espanha e Itália. Nessa organização, criava-se o Estado como 

possuidor do cargo e, nessa propriedade, o Poder Público o vendia ao privado 

empenhado em ser operário da Administração. O padrão tornou a função pública em 

causa de grandeza econômica e foi aplicado como fonte de receita. Mostrava 

incontáveis importuno, dos quais se evidencia a ocorrência de atestar os postos 

públicos aos mais ricos e não aos mais aptos, o que prejudicava a eficácia dos 

trabalhos. A isso se complementa as dificuldades da transferência hereditária que 

igualmente proporcionava a prejudicial prestamento dos trabalhos, pois o homem 

sucessor nem sempre era possuidor da mesma habilidade e engajamento do 

progenitor que comprara o cargo. A representação das tarefas a terceiros, sem 

qualquer domínio público, distanciava o ínfimo de proteção no que se refere à 

efetuação eficaz dos cargos. 

Nessa mesma época, não somente a transferência hereditária formou-se 

como meio de entrada no trabalho público, mas também a renda foi aplicada pelo 

Estado como meio para transferir as funções públicas a terceiros. Na ocorrência da 

renda, os inerentes não possuíram a função como no método de compra e venda, 

nem o possuíam absolutamente introduzido em suas propriedades por força de 

transferência hereditária. Nesse outro método, arrendava-se a função por dilação 

estabelecida, através de uma compensação monetária. Similarmente aqui se 

reconhece que a função pública modifica-se em produto, com todos os importunos 

específicos a esse padrão. 

No que se refere à indicação por um poder público de alguém para constituir 

um cargo público sem intervenção de outra autoridade, a doutrina aprovou o feito 

como nomeação absoluta. Os perigos de decisão, preferência e favorecimentos 

inapropriados formam-se evidentes na espécie. Na situação de a nomeação 
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necessitar da realização de estipulados requisitos legais, com conformidade ao crivo 

de outra jurisdição ou soberania, tem-se a designada nomeação condicionada, até 

agora vigente na prática administrativa. Desse modo acontece, citando caso 

parecido, com a nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou com a 

denominação das equipes das agências reguladoras, as duas ações de alçada do 

Presidente da República, posteriormente crivo do Congresso Nacional. 

No Brasil, a escolha direta pelas populações não é aplicada para a seleção de 

assistentes públicos complementares do quadro da Administração. Limita-se como 

meio de eleição de alguns agentes públicos que agirão encargos, no desempenho 

de cargo de governo. Em alguns exercícios administrativos, a doutrina aponta a 

seleção perante escolha indireta, como na situação da escolha do reitor de uma 

universidade, indicando para a compreensão jurisprudencial de inconstitucionalidade 

da regra que governa o objeto. Nessa conjuntura, não existem hesitação que o 

concurso público mostra-se como a preferível maneira de engajamento de agentes. 

Como explica Gasparini (2007), ao finalizar a retrospectiva histórica, o concurso 

público aponta-se como o método de recrutamento menos inconveniente,  

 

 

na medida em que não constitui um sistema meramente 
aleatório como o sorteio; não trata o cargo público como objeto 
mercantil ou de sucessão hereditária, como o arrendamento, a 
compra e venda e a herança; não adota como critério de 
escolha do agente público a valoração puramente discricionária 
e de natureza eminentemente político-econômica, como a livre 
nomeação e a eleição. (GASPARINI, 2007, op. cit., p. 6.) 
 

 

Além desses benefícios, é correto que o concurso público é um ambiente 

acessível à comunidade que propicia incorporação nos cenários do Estado, dado 

isso se conclui tratar-se de um utensílio de execução do surgimento progressista. 

Efetivamente, o certame permite o acréscimo de novos agentes sociais que podem 

ser originários da classe média pelo parâmetro idoneidade. Sobretudo o certame 

promove a atuação dos indivíduos na manifestação do desejo público, o que torna 

real na mesma disposição do Estado a pluralidade natural do mundo pós-moderno. 

A ministra, Cármen Lúcia Antunes Rocha, garante que o mesmo princípio 

republicano atrai a participação dos indivíduos:  
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Assim, não se podem prover cargos públicos sem a sua oferta 
a todos os cidadãos, aos quais se garanta o direito de aceder a 
eles desde que cumpridas as condições legais determinadas e 
necessárias para o seu bom desempenho, em benefício do 
interesse público. [...] Sendo a res publica, ao povo (público) 
compete participar da estrutura que realiza os interesses da 
coletividade. (ROCHA, Cármem Lúcia. p. 147). 
 

 

Além disso, elimina modos abstratos mínimos para a Administração e 

possibilita que sejam aforados princípios práticos embasados em que a Divisão 

Administrativa escolherá o capacitado que efetivamente é apto de solucionar as 

conveniências estatais. Dessa forma, diminuem-se os perigos de diferenciações 

ilegítimas, dos favoritismos clientelistas que acontecem por meio de designações 

puramente políticas. Combate-se a geração do empreguismo e da atividade de 

função como um proveito que requer compensação política. Procura-se um 

revestimento em face dos conhecidos “trens da alegria”, ainda comuns na prática 

administrativa atual. 

 

 

O TRF da 4a Região já assentou que “A realização de 
concurso público impõe-se como forma de evitar a prática de 
condutas que, além de violar o princípio da impessoalidade, 
violam a própria moralidade administrativa, dando ensejo à 
condenável praticado nepotismo.” (Agravo de Instrumento n. 
2008.04.00.031721-3-RS, rel. Des. Alexandre Gonçalves 
Lippel, 4a Turma do TRF da 4ªRegião, D.E. de 13/07/2009). 
 

 

Preceitos desiguais que representam ajudas e vantagens de alguns 

empenhados em depreciação de outros candidatos são evitados, diversas vezes 

mais aptos para a execução do cargo público. Na ocasião em que se garante 

concorrência real em um processo íntegro, autoriza-se que a seleção da 

Administração se dê de acordo com o parâmetro idoneidade, com refinamento 

prático do merecimento. Nessa circunstância, a uniformidade real deixa de ser uma 
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exposição conceitual e se transfigura uma regra realizável habitual jurídico do 

Estado. É Dallari (2007), quem assinala: 

 

 

O concurso público somente interessa aos fracos, aos 
desprotegidos, àqueles que não contam com o amparo dos 
poderosos capazes de conseguir cargos ou empregos sem 
maiores esforços. A realização de concursos públicos sempre 
terá uma forte oposição daqueles que dispõem de meios para 
prover cargos e funções por outros meios. (DALLARI, 2007, p. 
88). 
 

 

De acordo com esse parecer, o concurso público efetua princípios como a 

moralidade, uniformidade, capacidade e impessoalidade, e se estabelece como uma 

competição aberta aos empenhados que ocupam os requisitos mínimos à execução 

do cargo estatal. Nessa disputa, a finalidade é distanciar indivíduos desprovidos e 

aprovar a incorporação daqueles especialistas que manifestam melhores 

possibilidades para o exercício administrativo. Para isto, o Estado analisa o 

discernimento dos requerentes e suas capacidades individuais, de forma a optar 

aqueles que podem operar melhor as atribuições públicas. 

A competição constitui-se justamente em atingir os propósitos da organização 

(abordagem igualitária, escolha dos especialistas mais capacitados), com 

cumprimento de regras principiológicas como cabido processo legal, domínio do 

interesse público, paridade, veracidade matéria, e outros componentes da 

administração jurídica governamental. Bacellar Filho (2007) esclarece: 

 

 

Se o concurso público não é, segundo pensam alguns, a 
melhor forma de recrutamento de pessoal para a Administração 
Pública, representa, seguramente, a melhor opção até agora 
concebida, possibilitando, seu democrático procedimento, a 
todos que reúnam as condições exigidas ampla participação na 
competição. (BACELLAR FILHO, 2007, p. 73). 
 

 

De acordo com Silveira (2009), a seleção dos candidatos melhores 

preparados nem sempre está em concordância com a designação sensata de bons 
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trabalhadores públicos, não hesite que se tem o concurso público como instrumento 

substancial para o começo da profissionalização, donde resulta explícita a relevância 

de ser adequado e a conveniência de o conjugá-lo com outros procedimentos que 

irão certificar o desenvolvimento do merecimento potencial, como a análise de 

desempenho, a oferta na carreira. 

A irrefutabilidade, antes e depois de 1988, é a circunstância jurídica daqueles 

trabalhadores que titularizam funções cuja designação guarda-se à antecipada 

autorização em concurso público. Logo, é inconstitucional, em qualquer período, a 

assimilação, panorama ou transposição do regime celetista ou provisório para o 

regime estatucional por emenda, norma ou provimento oposto à Lei Maior.  

Os Foros, em várias ocasiões, têm distanciado a validade de recursos das 

Constituições Estaduais e das Normas Orgânicas Municipais que delegaram 

efetividade após concurso seletivo interno. Isso porque está o legislador restrito à 

regra constitucional vigorante, devendo atender os fundamentos e normas 

predeterminados na Constituição da República. Não se desconsidere que a 

atribuição de função legítima se da por meio de aceitação antecipada em concurso 

público, em que devem ser determinados métodos práticos, tendo em vista, assim, a 

defender a moral administrativa, ao evitar-se a autorização de direitos especiais a 

alguns funcionários, em prejuízo de outros. O objetivo do concurso é possibilitar que, 

em cada situação, avaliar as condições regulamentares da instituição conforme o 

ambiente e a complexidade do cargo a ser representado, acolhido os preceitos 

constitucionais de governo. Não podem existir direitos especiais, nem sequer em 

favor de funcionários que possuam elos antecedentes estabelecidos sem a precisão 

de efetuação de concurso seletivo. É vital disponibilizar igualitária chance de 

ingresso a todos os relativos empenhados que manifestem a eficiência imposta para 

a execução de funções efetivas, assegurando-se, supostamente, nos característicos 

concursos públicos, o ingresso do melhor servidor para a efetuação das novas 

atribuições. 

 

 

2.2 AGÊNCIAS REGULADORAS NO ESTADO BRASILEIRO E A EXIGÊNCIA DO 

CONCURSO PÚBLICO 
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O Estado, no momento que desempenha as atribuições que lhe são 

necessárias pela organização, precisa valer-se de quadro de pessoal apto de 

externar vontades e efetuar comportamentos que atendam as solicitações da 

comunidade. São fundamentais especialistas que, além da realização própria, 

constituam uma ordenação voltada para a produção do interesse público primário. 

Tradicionalmente, diversos são os padrões usados para o elo sustentado entre os 

funcionários públicos e a Administração. Em alguns deles predominam componentes 

privados que juntam o elo daquele que se concebe no mercado de trabalho 

empresarial. Em outros prevalece à noção de um especialista incumbido, sobretudo 

de servir ao público com núcleo maior nas ações comunitárias a serem realizadas, 

em depreciação das precisões particulares do trabalhador. Não existem dúvidas que 

o uso de um padrão ou de outro depende da própria visão de Estado utilizada em 

cada país, com aprovação na ordem jurídica de determinada convicção 

influenciadora das opções sociais.  

No Brasil, mesmo que reformada e moderna controvérsia doutrinária, 

assume-se predominantemente ao texto constitucional a escolha pelo padrão de uns 

trâmites administrativos especializados, exposto ao regime jurídico de direito público, 

com destaque no enaltecimento do mérito e da competência administrativa. A 

ocorrência de a Constituição de 1988 ter decidido pelo dito servidor público e não 

mais funcionário público, a integridade exigida dos planos de carreira (art. 39, caput 

da Constituição da República, com vigor restaurada em consequência da liminar 

expressa pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

2. 135-4) e as normas consagradas em instrumentos constitucionais com os incisos 

I, II, e IX do art. 37 afirmariam a consagração do regime jurídico administrativo, em 

lei, no elo funcional constituído pelo Poder Público e o seu quadro de pessoal. Não 

se refere em ajudar o servidor como um trabalhador que possuiria menos benefícios 

e mais exigências, mas somente de identificar que a predominância do interesse 

público primário explica a retirada do regime contratual e o uso do regime unilateral 

estatutário. 

O desempenho das atribuições duráveis, simples e características das 

pessoas jurídicas de direito público políticas ou administrativas se oferecerão, em 

norma, por servidores sujeitos ao regime jurídico estatutário. Nesse regime, os 

benefícios e exigências dos servidores são firmados, unilateralmente, pelo Poder 
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Legislativo da alçada federativa da qual quadro de pessoal se associa o servidor. 

Isto é, o ente federativo (União, Estado, Município ou Distrito Federal), através do 

seu Poder Legislativo (Assembleia Distrital, Assembleia Legislativa, Câmara dos 

Vereadores ou Congresso Nacional), preparara leis que transmitam o estatuto o qual 

constituirão direitos e deveres dos servidores incumbidos do exercício das tarefas 

características da própria pessoa federativa, assim como das suas formas de 

governo e fundações públicas. 

A ação de nomeação, levado a efeito de forma unilateral pelo Poder Público, 

é que introduz a relação jurídica estatutária. A sua prática pela Administração está 

sujeita as estabelecidas circunstâncias exclusivas definidas na Constituição e na 

legislação vigorante em cada país. No direito brasileiro, a ação de nomeação para 

ocupações comissionados é levado a efeito livremente, isto é, conforme a descrição 

e discernimento do servidor público competente para a ação de nomeação para um 

cargo. Ressalva se acha na disposição em relação aos responsáveis das agências 

regedoras, guarnecidos em funções comissionados. No campo federal, realizados 

completamente os pressupostos do art. 4º da Lei n. 9.986, de 18/07/2000, é 

imprescindível atender o método instituído no art. 5º do mesmo documento. No teor 

do art. 5º, as soberanias mencionadas devem ser designadas “pelo Presidente da 

República e por ele nomeados, posteriormente aprovação pelo Senado Federal, nos 

termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal”. A posse dos 

responsáveis das agências regedoras depende deste modo, da atuação de várias 

organizações, visto que compete ao Presidente da República designar a soberania, 

ao Senado Federal aprovar o nome designado, ou não, e, finalmente, ao Presidente 

da República a nomeação. Exclusivamente após este procedimento é admissível 

investidura e o início da execução do encargo pelo dirigente responsável. Percebe-

se que, apesar das funções de gerência tenham sido legalmente instruídas como 

funções comissionados de gerência, o que acarretaria livre nomeação pelo 

administrador capacitado nas condições do art. 37, II, da Constituição, certo é que o 

art. 5º da Lei Federal n. 9.986 intima a interferência do Poder Legislativo, pois seria 

preciso a aprovação antecedente do Senado antes da nomeação do dirigente da 

agência.  

Para algumas funções permanentes existem ressalvas remetidas na 

Constituição. Deste modo, acontece na área do Poder Judiciário (Ministros do 
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Supremo Tribunal Federal) e no campo do Tribunal de Contas (Ministros do Tribunal 

de Contas da União). Efetivamente, além das ocupações titulares de Ministros e 

Conselheiros dos Tribunais de Contas, igualmente se elidem da imposição de 

concurso público os efetivos de ocupações permanentes de magistrados do 

Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do 

Trabalho, Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral (biênio), além 

daqueles originários do quinto constitucional e efetivos da função de Juiz do Tribunal 

Regional Eleitoral.  

Do registro decisório ocorre a exigência do concurso público não somente 

para as funções titulares sujeitos ao regulamento estatutário vinculante os indivíduos 

públicos (seres federativos, autarquias e fundações públicas), mas também as 

ocupações públicas presentes na estruturação da Administração. Assim sendo, 

devem respeito à norma que exige a efetuação de concurso público igualmente as 

ocupações das comunidades de economia conjunta e organizações públicas. Ainda 

que, não se sujeitem ao regulamento estatutário, mas sim ao regime celetista. 

Não é incomum que órgãos e empresas administrativas efetuem processo 

seletivo reduzido ou concurso reduzido, antes anteriormente à celebração dos 

documentos provisórios embasados no art. 37, IX, da Constituição. Trata-se de um 

método administrativo institucional, que verifica regras regulatórias difundidas 

através de um edital, verificando requisitos mínimos e formalidades fundamentais, 

como, por exemplo, a existência de fundos orçamentários, o lançamento de nota da 

apresentação seletiva, a autuação legítima com numeração das folhas do processo, 

e o incentivo das ações realizadas. Embora não exista qualquer obrigação 

constitucional que torne exigido tal processo reduzido, nenhuma objeção 

impossibilita a sua efetuação como meio de proteção da impessoalidade, 

competência e conceito públicos, principalmente provado que não existe 

incongruência à luz da necessária agilidade administrativa. 

Em conformidade com Gasparini (2007), os propósitos claros desse método 

seletivo reduzido são dar assistência ao fundamento da equidade e distinguir os 

melhores proponentes para a representação das excepcionais funções tencionadas, 

ao que acrescenta: 
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O concurso simplificado é um procedimento administrativo de 
seleção de candidatos ao preenchimento das funções 
necessárias à execução de serviços marcados pela 
temporariedade e necessidade de excepcional interesse 
público. Essa, portanto, sua natureza jurídica. É procedimento 
administrativo formal e como tal deve respeitar as fases e atos 
previstos em regulamento ou no próprio edital que o instaura e 
o regula. Concurso simplificado não significa certame sem 
regras procedimentais, sem segurança jurídica, portanto, 
absolutamente informal. Um mínimo procedimental deve existir, 
sob pena de violação do princípio da igualdade e, por que não, 
da segurança jurídica. Esse mínimo ou está indicado em 
regulamento ou está mencionado no edital. O desrespeito a 
essa formalidade, quando não convalidável, torna nulo o 
concurso simplificado. (GASPARINI, 2007, p. 45). 
 

 

De acordo com o art. 37 da Constituição, não somente as admissões 

provisórias vêm acontecendo em meio de métodos seletivos simples, mas também 

outras contratações em que não existe exigência de efetuação de concurso público. 

Assim acontece com os serviços sociais independentes e com instituições como o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que, nos termos da decisão 

registrada pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

3.026-DF, não se submete à obrigação de concurso público para contratação dos 

funcionários sob-regulamento trabalhista. Nessas situações, não existe restrição 

alguma a que se utilize um método simples antes da admissão do pessoal 

necessário ao desempenho das tarefas administrativas. 

No método seletivo simples – pessoal nas ocasiões em que não é exigida a 

efetuação de concurso público, mas a Administração escolhe por um decoro de 

análise procedimental apropriada de possibilitar uma escolha técnica e eficaz. Na 

seleção interna ou concurso interno era habitual nos modos da Administração 

Pública antes de 1988, a alegação de que o texto constitucional antecedente 

somente obrigaria concurso público antes da primeira posse em função ou cargo 

público. Desta maneira, trabalhadores guarnecidos em específicas funções públicas 

apresentavam-se a outras funções, com direitos variados e ocasionalmente mais 

complexos, sem se sujeitar à competição aberta com todos os indivíduos, mas 

apenas concorrendo com quem igualmente já constituía os quadros da 

Administração. Com essa nova posse tencionada não era a inicial, retirava a 
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obrigação constitucional de concurso público que, como tal, acontecesse aberto à 

atuação de qualquer interessado que ocupasse as condições legais. Do concurso 

interno somente atuavam os que já eram efetivos de funções dispostas em carreira, 

componentes do quadro de membros do Estado. Isso impossibilitava o extenso 

acesso de brasileiros que efetuavam as condições legais, mas que não observavam 

abertas as chances de disputa, como vê a doutrina: 

 

 

Passavam-se dezenas de anos sem que determinados cargos 
fossem postos à concorrência pública de interessados a neles 
se investir porque se definia o seu provimento pela 
denominada ‘seleção interna’, restrita a quem já integrava a 
Administração Pública. Logo, interessados estranhos aos 
quadros administrativos não tinham oportunidade de a eles 
concorrer. 
 

 

Nos dias atuais, não persiste nenhuma incerteza com relação à 

inadmissibilidade dos designados concursos internos, visto que a Constituição de 

1988 define que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. Ou seja, de tal 

maneira a posse inicial como as nomeações decorrentes sujeitam-se em norma à 

precisão de aprovação em concurso público. Exclusos as situações especiais 

terminantemente antevistas na Constituição (ex: consumação ou melhoramento), 

estabelece-se a efetuação de concurso aberto a todos os empenhados que atendam 

as condições regulamentares constituídas pelo Poder Público, donde se percebe a 

inconstitucionalidade das intituladas seleções internas. 

No que se refere aos agentes políticos donos de encargo eletivo, tem-se que 

os mesmos são engajados por meio de eleição. Por serem elementos do governo 

que cuida do elo político com o Estado, a sua posse não se dá através de concurso 

público, e sim por meio de eleição ao término de que, se ganhadores, lhes será 

concedido uma representação para regular exercício. 

Entre os distintos funcionários do Poder Público (concessionários, leiloeiros, 

etc.), o regulamento jurídico colocado a alguns retira o cumprimento de concurso 

público; em outras situações, o concurso seletivo é exigido. Desse modo, por 

exemplo, é necessária a efetuação de oferta antecipada em relação aos 



15 
 

 
 

concessionários de serviços públicos (art. 175 da Constituição), o que retira o 

concurso público como forma própria de triagem dos contratados pela 

Administração.  

Das considerações, podem ser tirados alguns desfechos prévios: Levando em 

conta a gerência direta dos indivíduos federativos (União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal), suas formas de governo e instituições públicas, a norma geral é a 

obrigação de concurso público para nomeação das funções titulares; Ainda com 

relação à gerência direta dos indivíduos federativos, suas formas de governo e 

instituições públicas, não são obrigatórias a efetuação de concurso público para 

nomeação de funções comissionadas, nem para admissões por tempo estabelecido 

para satisfazer precisão provisória de esplêndido interesse público; Os agentes 

políticos que efetuam representações eletivas são engajados por eleição e não por 

concurso público; Os concessionários e permissionários de trabalho público são 

admitidos posteriormente processo legal licitatório, e não através de concurso 

público; Os trabalhos notariais e de registro somente são enviados a indivíduos 

naturais posteriormente aprovação em concurso público; Nas ocasiões em que não 

existe exigência constitucional de efetuação de concurso público, nenhum problema 

há em permitir um processo seletivo simples com a finalidade de, através um ritual 

rápido, possibilitar admissões em que sejam legitimadas a igualdade e a escolha dos 

melhores requerentes interessados em fixar elo com o Estado; Depois da 

Constituição de 1988, não se admitem seleções internas em que a concorrência por 

funções e ocupações públicas limitam-se aos trabalhadores já constituintes dos 

quadros da Gerência, considerando-se a norma segundo a qual, retificadas isenções 

constitucionais, qualquer posse deve ser precedente de concurso aberto à 

concorrência de todos os que atendam as condições legais, em completa efetivação 

à alínea II, do art. 37, da Constituição. 

 

 

2.3 ÁREAS DOS CONCURSOS 

 

 

Normalmente a primeira coisa a ser feita na preparação para concursos 

públicos é a seleção de uma área e início dos estudos das matérias básicas. Neste 
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tópico serão relatadas as áreas e os concursos utilizados para constituir o presente 

trabalho. 

São quatro as principais áreas dos concursos, sendo elas: carreiras 

administrativas, carreiras policiais, carreiras de tribunais, carreiras fiscais.  

As carreiras administrativas são aquelas onde normalmente se atua num 

escritório e tem incumbência por questões vitais para manter a organização em 

funcionamento. Neste caso, o compromisso não é exclusivamente de uma pessoa, 

mas a pessoa destinada a atuar nesta área faz parte do mecanismo. Quem tem um 

bom conhecimento da língua portuguesa, matemática e de raciocínio lógico pode 

tentar uma vaga nessa área. Além das mencionadas, é possível incluir informática, 

direito administrativo, direito constitucional, ética no serviço público, entre outras que 

é preciso gerir. Como o trabalho é em escritório, não há precisão de testes físicos, o 

que para alguns poderia ser um impedimento.  

As carreiras policiais são para os que apreciam servir o Estado de uma 

maneira física e punitiva, existem as carreiras nas instituições policiais do Brasil.  

As carreiras de tribunais são para quem possui uma boa ciência sobre as 

matérias que serão pedidas no edital e/ou quem possui tempo hábil para se dedicar, 

pois a preparação demanda mais tempo. Conteúdos como direito do trabalho, direito 

processual e civil, além das frequentes mencionadas anteriormente. 

As carreiras fiscais são normalmente bastante competidas, quem opta em 

seguir num cargo como fiscal do Estado precisa se preparar arduamente. Para se 

preparar e realizar um concurso como este é preciso um conhecimento específico de 

questões contábeis, não somente saber as áreas básicas de qualquer concurso.  

Existem numerosas carreiras com conjunturas na administração pública e 

muitos outros concursos para cada formação. Para este trabalho a pesquisa não foi 

tão numerosa com relação à quantidade de carreiras, considerando que existem 

inúmeros concursos e para atendê-los em sua maioria seria necessário abranger 

diversas áreas de formações e níveis de escolaridade. Demandaria um trabalho 

maior.  

Com a finalidade de conhecer as disciplinas mais cobradas em concursos 

iniciou-se uma pesquisa através das provas antigas dos concursos de diversas 

Organizações. Dentre os concursos públicos escolhidos por mim para iniciar o 

levantamento de dados e prosseguir com o trabalho foi possível selecionar as áreas 
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com maiores destaques entre eles: Língua portuguesa, matemática, história, 

geografia, língua inglesa, física, química, biologia. Após esse levantamento uma 

planilha foi criada contendo dados brutos: nome do concurso, disciplinas cobradas, 

quantidade de questões por disciplina, quantidade de questões totais da prova. 

Observou-se dentro dos concursos pesquisados que a quantidade de questões sofre 

variações de acordo com cada concurso. Outra observação realizada surgiu com 

relação às questões de conhecimentos específicos, foi possível perceber seu 

aumento proporcional ao nível de instrução escolar. Os conteúdos dos 

conhecimentos específicos para o ensino fundamental são bem básicos e 

encontram-se bastantes próximos da necessidade real dos determinados cargos 

caso viessem a executar as funções. Com relação ao conteúdo de matemática, as 

questões, geralmente, exigem que o candidato saiba efetuar as quatro operações 

aritméticas, normalmente, sem um contexto dado. Em algumas provas são 

apresentados problemas de matemática específicos para a função à qual a prova se 

destina. Nas questões de língua portuguesa, os conteúdos são divididos em três 

grandes grupos: ortografia (pontuação, acentuação, crase), gramática e morfologia 

(singular e plural, tempos verbais, análises sintáticas, entre outras) e interpretação 

de texto. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTO REQUERIDO NO CONCURSO PÚBLICO: O EDITAL 

 

 

De acordo com Meirelles (2012), o edital é a norma interna do concurso. Isso 

não indica que a Administração pode introduzir ilegitimidades ou excessos nas 

imposições editalícias. Enquanto dirigente interno e externo do certame, deve ser 

estabelecido de forma explícita e direta, demarcando todos os tópicos pertinentes do 

concurso, para resguardar-se de modificações que possam transpassar incerteza e 

danos. Bem como não refere-se que o edital não pode ser alterado em virtude de 

episódios incidentes, especialmente com relação às modificações legislativas que se 

considerarem fundamentais à eficácia da Administração pública.  

Poderá acontecer que o edital tenha imposto para específico cargo a 

escolaridade média e a lei, posteriormente a disseminação do edital, venha a alterar 

escolaridade para o nível superior, porque, entregues as novas atribuições da 
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função, considerou-se preciso essa alteração. No caso, como o concurso ainda não 

foi realizado, essa alteração pode ser feita em virtude de mandamento legal. Se 

ocorrer de o concurso já em etapa de andamento, não se contempla outro saimento 

a não ser sua revogação, pois não existe a possibilidade de dar seguimento à 

triagem quando a norma está apresentando de maneira tão significativa sobre o 

cargo objeto de provimento, por causa, inclusivamente, da exclusiva remuneração.  

Quaisquer atos administrativos são sujeitos de domínio quando corrompidos 

de ilegalidade. Nessa situação, o edital do concurso da mesma forma poderá ser 

contestado por quaisquer interessados, quando perceber que ele abrange 

disposições discriminatórias, desiguais ou incoerentes. Contudo, as contestações 

devem ser efetuadas anteriormente à deflagração do concurso, para que crie a 

eficiência da medida. Acontece que uns candidatos só geram a contestação porque 

não alcançaram bom resultado nas provas e decidem inquirir as ilegalidades 

possivelmente existentes. Ainda assim, a administração, caso a magnitude seja 

expressiva, pode realizar equilíbrio. 

 

 

2.5 DAS FORMALIDADES DE INSCRIÇÃO E DO CARGO PÚBLICO 

 

 

De acordo com Carvalho Filho (2004), a norma estabelece que formalidades 

de inscrição sejam as condições solicitadas pela Administração para atuação do 

candidato no certame. É formalidade de inscrição, sendo assim, a apresentação da 

carteira de identidade que possibilita o reconhecimento do requerente. Já as 

formalidades do cargo público referem-se à natureza das atribuições a serem 

executadas e não ao procedimento seletivo conduzido a efeito pela Administração. 

São formalidades do cargo, por exemplo, o grau de escolaridade e a idade mínima 

para a sua execução. 

Por sinal da ocasião em que podem ser impostas as formalidades de 

inscrição e as formalidades do cargo, reconhecem-se duas colocações a respeito da 

matéria. A primeira posição legitima que o candidato deve constatar as formalidades 

de inscrição no encetamento do certame e as formalidades do cargo apenas 

quando, já aprovado, for nomeado. A segunda posição compreende que ambas as 

formalidades podem ser ordenadas já no momento inicial da inscrição. Os que 
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amparam a primeira posição certificam que, se a Administração estabelecer 

formalidades do cargo no momento da inscrição, estará confrontando-se ao princípio 

da abundante alcançabilidade. Isso já que candidatos capacitados a constatar o 

atendimento de tais condições ao fim do certame e que não estão em possibilidades 

de fazê-lo na etapa inicial serão eliminados, diminuindo-se a concorrência sem 

qualquer lucro efetivo para o Poder Público. Não existiria, pois, isonomia em solicitar 

capacitação no momento de inscrição, condição que se denomina como precipitada 

e dispensável. A ideia é a de legitimidade de atuação daqueles que tenham 

requisitos absolutos de executar o cardo no momento da posse. 

Para Sousa (2000), parte da doutrina vem mantendo que condições como 

idade mínima, e outras coisas, são requisitos de provimento no cargo e não de 

inscrição no concurso. Invoca-se que dispositivos legais como o art, 5º da Lei 

Federal n. 8.112 determinam condições para posse em cargo público como 

nacionalidade brasileira, posse de direitos políticos, liberação com exigências 

militares e eleitorais, idade mínima de dezoito anos, competência física e mental. 

Levando em conta que os dispositivos tratam de posse em cargo público e não de 

inscrição no concurso, injusto impor o cumprimento das condições legais dos cargos 

e dos empregos indiferenciadamente no instante de inscrição dos candidatos. 

(MAIA; QUEIROZ, 2007). 

Em lógica diversificada, tem-se compreensão segundo o qual a Administração 

Pública não pode necessitar de possibilidades, sendo perigo considerável assumir a 

cooperação de candidatos que se inscrevem sem respeitar as condições do cargo. 

Isso, pois tais candidatos, mesmo se aprovados, estarão impossibilitados de tomar 

posse, sendo básico o seu empenho em adiar o momento da nomeação, o que 

desobstrui a eficácia e põe em perigo a própria proteção jurídica. (SOUSA, 2007). 

Além disto, invoca-se que outros envolvidos podem se conter de acatar a chamada 

administrativa por não contarem, na ocasião da inscrição, com as condições 

impostas, sendo certo que o efeito do certame poderia ser outro se tivessem 

pensando na probabilidade de virem a realizá-los futuramente, o que provoca 

considerável agravo à segurança jurídica. (ROCHA, 1999). 

A compreensão concedida pelo Supremo Tribunal Federal condiz à posição já 

adotada doutrinariamente pela agora Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha:  
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Somente pode ser provido o cargo por alguém em condições 
de nele investir-se, e as condições para a investidura são 
examinadas no certame. Daí ter-se entendido, geralmente, 
que, exigidas as condições para a inscrição, deverão elas ser 
cumpridas naquela oportunidade. Se omitida uma informação 
relativa, por exemplo, a determinada habilitação legal, mesmo 
que não tenha requerido a apresentação de comprovação do 
seu atendimento pelo interessado, haverá ele de estar quite 
com aquela exigência, podendo a entidade administrativa 
considerar nula a inscrição e todos os atos que se lhe seguem 
se comprovada a carência posteriormente. (ROCHA, 1999, p. 
217). 
 

 

Efetivamente, o Estado não necessita de um candidato de concurso que 

tenha específico grau de escolaridade ou experiência profissional; ele precisa de um 

servidor que cumpra tais conjecturas quando do início da atividade do cargo ou do 

emprego público. Por lei as condições necessárias do cargo não serão confirmadas 

quando da inscrição, mas sim posteriormente decidido o concurso, quando da 

posse. 

O risco de o concurso ser adiado em função de casual esforço de candidatos 

dedicados em realizar estabelecidas condições necessárias no futuro é naturalmente 

domável mediante providências administrativas tomadas pelo Poder Público em 

defesa da agilidade e da competência. Não há de se proferir em risco para a 

segurança jurídica, visto que o Estado pode, em jurisdição ou na via administrativa, 

assegurar o seguimento oportuno do certame. No que se refere à probabilidade de o 

resultado do concurso ser desigual, pela ocorrência de outros candidatos não 

acharem que conseguiriam efetuar as condições necessárias posteriormente, é certo 

que um edital que já anteveja o momento certo para que se realize essa prova (não 

a inscrição, mas após a nomeação e antes da investidura) não originará esperas 

sujeitas de insatisfação. Isso dado que as regras regulatórias do concurso já 

possuirão sobre o atendimento de condições necessárias quando da posse, 

isentada confirmação no momento das provas do concurso. Todo interessado que 

contemplar para a regra editalícia, compreenderá que somente quando da posse, 

depois de finalizadas as provas do concurso, terá de certificar as condições 
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necessárias do cargo, sendo eventual abstenção sua decisão livre e consciente de 

vontade.  

Inexistentes evidências de envolvimento da proteção jurídica ou da 

competência, não se enxerga qualquer motivo para manter uma medida (solicitar 

prova das condições necessárias do cargo quando da inscrição do concurso) cujo 

resultado será, sobretudo a diminuição da concorrência e da própria eficácia do 

certame, sem qualquer benefício real para a Administração Pública. 

Não se desconsideram ocasiões específicas que podem se projetar em 

associações específicas. Existem concursos para funções e cargos públicos objeto 

de amplo benefício por centenas e milhares de candidatos. São frequentes a 

efetuação de períodos contínuos de avaliação, sendo inexecutável analisar as 

provas de todos os candidatos que alcançaram o mínimo no período anterior. Desta 

forma, não é incomum que num universo de dez mil candidatos que se exponham à 

primeira etapa de um concurso (prova fechada), dois mil consigam a aprovação de 

acordo com a pontuação mínima fincada no edital. À frente do impedimento de 

manter os dois mil candidatos, com correção das referentes provas, na segunda 

etapa (prova aberta), pode a Administração determinar um número de, por exemplo, 

quatrocentos candidatos a serem intimados para a etapa consecutiva ou 

quatrocentas provas a serem corrigidas pela banca examinadora. Nessas situações, 

a atuação na segunda fase de um número considerável de candidatos que não 

tenham possibilidades de efetuar as condições necessárias do cargo quando da 

posse pode, sim, prejudicar a competitividade do certame. Trata-se de uma situação 

particular em que se alega uma providência da Administração apta a distanciar os 

riscos para a proteção jurídica e eficácia do certame. 

Há quem compreenda que a exclusiva providência provável seria avaliar, já 

na ocasião da inscrição, todas as condições necessárias do cargo comprováveis de 

plano, como a experiência profissional, o grau de escolaridade ou a idade mínima. 

Em lógica diversificada, há quem compreenda que a providência apropriada seria 

requerer de todos os candidatos, quando da inscrição, enunciados formais de que 

exercem os presumidos do cargo. No caso de inveracidade dos enunciados formais, 

categoricamente apurada pela instituição capacitada, a qualquer momento pode ser 

eliminado do certame o candidato. Afinal, compete à Administração indeferir, nessas 

situações, a atuação do interessado no concurso, ao averiguar o impedimento de 
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cumprimento das condições necessárias no período limite para a aprovação do 

cargo público. (MAIA; QUEIROZ, 2007). Em se referindo à enunciados falsos, 

correto é que o candidato, além da atuação desonesta com a Administração, incidiu 

em crime de falsidade ideológica. A capacidade sancionatória de natureza penal e 

administrativa em presença da sua procedência ilegítima provocaria risco à proteção 

jurídica e competitividade do certame, pois os candidatos receariam a ocorrência de 

penalidades futuras. Conseguir-se-ia, assim, firmeza entre a vasta participação dos 

candidatos e a necessidade de proteção jurídica na espécie. 

É Sousa (2007), quem expõe que não se pode reconhecer como legítima ou 

moralmente válido a atuação do candidato que exibe enunciados formais falsos em 

concurso público: 

 

 

Note-se que, nesse caso, o candidato poderá ser eliminado do 
certame, não apenas porque não atendia aos requisitos, mas 
também porque poderá ser preso em flagrante pela comissão 
do concurso, em razão de ter praticado o delito de falsidade 
ideológica. Não se trata aqui de penalizar o candidato que 
responde a processo criminal — o que é repelido pelo STF — 
mas de eliminação e candidato preso em flagrante delito. 
(SOUSA, 2007). 

 

 

Ainda com relação a este assunto, cumpre notar para algumas características 

de específicos concursos, como aqueles designados a abastecer cargos 

permanentes de magistrados. Nas definições da Resolução n. 75 editadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, tem-se a inscrição provisória (ou preliminar) e a 

definitiva no certame. 

 

 

A inscrição preliminar é realizada com uma breve lista de 
documentos e uma declaração do candidato de que é bacharel 
em Direito, admitindo ainda que, até a inscrição definitiva, 
atenderá ao requisito de atividade jurídica, apontando possíveis 
deficiências e aceitando as condições do certame. O momento 
para efetiva apresentação dos documentos que comprovam as 
condições do edital é a inscrição definitiva, realizada após a 
segunda etapa do concurso, preparando os candidatos para a 
terceira fase. (MARINELLA, 2010). 
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O que se observa é a evidente flexibilidade com a condição imposta de 

formalidades do cargo quando da inscrição definitiva, sempre que a última acontecer 

nos períodos finais da seleção. Nessas situações, não é popular conferência sobre a 

indispensabilidade de se retardar tal juízo para a ocasião da posse, mesmo porque o 

adiantamento da análise obtém razão na indispensabilidade de eficiência do 

certame, com eliminação de candidatos que, ao final, ao menos mostram requisitos 

de serem ajuramentados.  

 

 

2.6 DAS EXIGÊNCIAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO CONCURSO 

 

 

Conforme Carvalho Filho (2004), a lei determina exigências objetivas como 

aquelas que possuem adequação com as atribuições do cargo (requisito de títulos e 

avaliações de conhecimento) e as exigências subjetivas como aquelas que têm 

relação à pessoa do candidato (destreza psicológica, escolaridade e bom 

comportamento). 

Dentre as exigências subjetivas, ainda não se conhece posição coesa que 

possa ser vista indistintamente, nos concursos no que se refere a requisitos como, 

estatura, sexo, idade e peso. Preliminarmente, cabe redizer que qualquer desses 

parâmetros só pode ser imposto se o universo das funções do cargo assim 

apresentar razões. É precisamente a avaliação das ocasiões em que se apresentam 

razões, ou não, uma imposição desse âmbito que torna possível conflito em cada 

suposição distinta. Afinal, nem sempre é explícita, clara e completa o entendimento 

a propósito da adaptação, necessidade e ponderação de um parâmetro 

discriminatório. A mesma avaliação sobre o universo das funções do cargo ou do 

emprego pode estar introduzida em um ambiente de discricionariedade que provoca 

autonomia de a Administração escolher um determinado aspecto como fundamental, 

ou não, para uma função ou emprego público. Firmar se o estado estabeleceu 

limites ao ambiente discricionário que lhe foi destinado ou se excedeu tais limites 

para atuar aleatoriamente compõe-se autêntica competição para administradores e 

reguladores de conformidade estatal. Com relação dos problemas característicos à 
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função, exige-se caracterizar, em cada conjuntura, as causas capacitadas a 

apresentar razões, ou não, a definição editalícia de uma exigência como 

circunstância para a efetuação do cargo público em foco. 

Relativo à estatura, existe a necessidade de um mínimo de correspondência 

desse requisito com o próprio cargo a ser executado. Para algumas funções das 

carreiras policiais civis e militares, a legislação vem concluindo a ponderação de o 

edital antever a exigência da altura. Assim já aconteceu com as funções de agente 

de polícia, delegado da polícia civil, policiais militares e sargentos da aeronáutica, 

conjecturas em que se compreendeu lícito o exame médico antropométrico em que 

se analisou a altura mínima do requerente. Já nas situações de serviços técnicos e 

de universo burocrático, mesmo em se tratando de profissões policiais, a 

compreensão é a da não aceitação do requisito, dado que não há exercício das 

funções que alicercem solicitar tal situação.  

Relativamente à exigência de limite de idade, um dos padrões mais 

significativos sobre o conteúdo é a ata 683 do Supremo Tribunal Federal: “O limite 

de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, 

XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do 

cargo a ser preenchido.” Esse exposto faz chegar a compreensão segundo o qual 

não seria aceitável limitar, em consequência da idade, inscrição em concurso para 

cargo público. O próprio Supremo Tribunal Federal havia determinado tal 

inadmissibilidade em sede de ação administrativa na anterior ata 14. De acordo com 

Ministros da Turma do Supremo Tribunal Federal (2009), na contemporaneidade, 

não permanece qualquer hesitação com relação à autenticidade de se requerer que 

candidatos se ajustem em estipulada faixa etária quando essa diferença é 

procedente em face das atribuições da função pública. Tal juízo afirmativo com 

relação à autenticidade de exigência de limites mínimo e máximo já aconteceu 

referente a cargos do Ministério Público, ao quadro de oficiais do Corpo de 

Bombeiros Militar, tal como a cargos das carreiras militares e das Forças Armadas. 

Cumpre perceber a compreensão de acordo com o qual a ação de independência 

faz terminar a insuficiência relativa e prepara o indivíduo para as ações da vida civil, 

até mesmo posse após regular aprovação em concurso público.  

De acordo com o Informativo do Supremo Tribunal Federal (2009), ainda com 

relação aos limites de idade, cabe ressaltar que, para funções cujas incumbências 
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são de universo intelectual, técnica e/ou operantes, como é a situação das 

atribuições de magistério e de vistoria tributária, os Tribunais resolvem pela 

inconstitucionalidade de se usar tal fundamento. Em algumas ocasiões, a legislação 

inclusive estabeleceu que o Poder Público recompensasse os danos de quem se viu 

vedado de participar do concurso seletivo. A irrefutabilidade, tal sentença só se 

configura viável nos casos em que existir prova dos componentes necessários à 

comprometimento civil do Estado.  

Uma das questões que igualmente merece ser encarada diz respeito ao posto 

no artigo 27 da Lei Federal n. 10.741/03: “Na admissão do idoso em qualquer 

trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de 

idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o 

exigir.” Não se compreende que semelhante norma pode ser interpretada como uma 

repressão abrangente e completa à fixação limite máximo etário. Efetivamente, 

existem casos em que as funções requerem vitalidade e aspectos ausentes nas 

idades mais desenvolvidas. De natureza igual que estabelecidas atribuições 

solicitam um mínimo de idade madura e experiência conflitantes com a juventude, 

existem outras que requerem vitalidade e capacidades já em diminuição com o 

decorrer dos anos. Posto isto, é um estabelecimento de diferenças procedente 

excluir do concurso público candidatos que não atendem os requisitos precisos à 

efetuação da função ou cargo público. Nas ocasiões em que se apresentar possível, 

é aceitável obstar que indivíduos acima da estabelecida faixa de idade concorram a 

função ou cargo público de que se fala. 

Salienta-se, inclusive, que o mencionado Estatuto do Idoso prega, como 

método inicial de decisão em certame, a idade, tendo predileção aos requerentes de 

idade mais avançada. Atualmente, é frequente o acolhimento de maneiras 

administrativas e lícitas no qual o efeito seja o ingresso sensato, ou através de 

predileções (reserva de vagas em certames, maneiras de desempate), ou através de 

regimes de refinamento e preparo (projetos de elaboração profissional para 

comunidade de baixa renda com dificuldade de acesso ao ensino). No entanto, é 

Leila Pinheiro Bellintani quem declara os ensinamentos do Ministro Joaquim 

Barbosa, para descrever atos assertivos como uma composição de regimes públicos 

e privados de especificidade coerciva, arbitrário ou espontâneo, criadas com vistas à 

disputa da diferenciação racial, de gênero, por deficiência física e de princípio 
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nacional, bem como para abrandar as consequências existentes da diferenciação 

executada no passado, tendo por finalidade a efetivação do sublime de real 

equidade de acesso a posses essenciais como o ensino e o emprego. 

Fundamentado em tais considerações, determina os atos assertivos como meios 

“que têm por escopo fomentar a igualdade substancial entre os membros da 

comunidade que foram socialmente preteridos, valendo-se, para tanto, da 

possibilidade de inserir discriminações positivas”. Isto porto, quando um aparato 

lícito firma como maneira de desempate em certame a idade avançada dos 

requerentes, encontra-se à frente de uma diferenciação afirmativa no qual a 

finalidade é enfrentar um desequilíbrio malquisto que foi estabelecido. 

Há quem compreenda que se versa de norma inconstitucional na medida em 

que o mencionado privilégio deveria se acomodar em afirmada diferenciação 

negativa anterior. Isto é, para se beneficiar quem tem idade mais avançada nas 

triagens públicas, seria necessário atestar que os impedimentos de ingresso no 

mercado nessa idade são mais enfáticos do que entre os mais novos e não somente 

um problema popular do país ainda com grandiosos e generalizados indicadores de 

desemprego. Sem base de sustentação fática – prova da diferenciação imprópria da 

classe a ser privilegiada (o que, na ocasião aconteceria através dos mais velhos no 

mercado de trabalho) – Não existiria base para a diferenciação assertiva (predileção 

para admissão em caso de empate, nos certames). 

Em outro seguimento, assinala-se que legítima preferência mencionada acima 

não é método capaz de facilitar o ingresso dos indivíduos com mais idade no 

mercado de trabalho, dado isso resulta no despropósito do modelo. Levando em 

conta que existe afronta à paridade sempre que o Estado designa, por regulamento 

ou ato administrativo, um mecanismo incapaz a seguir ao fim ansiado, seria 

inconstitucional a norma legal em comento. 

Em conformidade com Sousa (2007), mesmo por opções opostas, as duas 

alegações seguem à inadmissibilidade da faixa etária como método de desempate, 

beneficiando-se os mais velhos. Seriam ofensivas à paridade e à eficácia tanto a 

norma legal como as regras editalícias, nessa acepção. Além disso, vale-se a 

inconstitucionalidade clara do mencionado projeto de lei, dado que de disposição 

parlamentar em entrave à capacidade privativa do Presidente da República na 

espécie. 
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Destaca-se que existe considerável disposição de julgar inconstitucional 

material e formalmente o ato afirmativo do Estatuto do Idoso, do artigo 27. Como a 

finalidade do concurso é eleger os candidatos melhores preparados empenhado na 

disputa de funções e empregos públicos não se concebe legítimo utilizar a faixa 

etária mais elevada como método de desempate. O ideal seria dar predileção ao 

oponente que mostrasse habilidade em característica fundamental à função, levando 

em conta a espécie das suas incumbências.  

É necessário acentuar, contudo, que o princípio que ordena a Administração a 

eleger os melhores candidatos e aquele que concede a predileção dos mais velhos 

em ocorrência de empate não são conflitantes. De outro modo, entende-se como 

conceitualmente possível que se conjuguem na formação da teoria da similitude 

material específica de cada existência intrínseca. A abordagem destoada 

determinada no Estatuto do Idoso assume, em imaterial, o suporte ganho público 

vital que se encontra presente quando, na formação de um quadro de pessoal 

habilitado tecnicamente, introduzem-se classes indevidamente excluída, como os 

idosos. Primeiramente, não se refere de integrar agente público com habilidades 

escassas, pois os requerentes obtiveram aprovação no concurso público, julgados 

da mesma posição quando do resultado final. O que se encontra em evidência é, à 

frente de requerentes com igual habilidade, eleger primadamente o mais velho. 

Além disso, para que essa escolha preferencial aconteça, é preciso que tenha 

prova induvidosa de uma diferenciação social que alcance de modo sério os idosos 

do que, por exemplo, os mais novos e ainda aprendizes no mercado de trabalho. 

Trata-se de dado tangível que ao menos é verificável a partir das regras jurídicas. 

Apreciado tal componente sociológico e tendo prova da diferenciação antecipada em 

depreciação dos mais velhos, a predileção de eleição dos idosos é apto de enfrentar 

o diferencial prévio. Afinal, eleger um candidato mais velho e não o mais jovem, 

estando os dois em empate, é o método que efetua o fim de introdução social dos 

idosos. Refaz-se, porém, que tal abordagem destoada unicamente não violará a 

Constituição, principalmente o advento da regularidade, de se apresentar explícita a 

precisão do ato afirmativo na espécie. E isso, como já se compreendeu, está sujeito 

à um juízo específico a propósito do mercado de trabalho brasileiro que não segue 

no regulamento das regras jurídicas que tratam da matéria. 



28 
 

 
 

Num Estado Progressista de Direito, em que é necessário que tenha 

comissões da pluralidade e precaução de hombridade a todas as partes 

constituintes da população, institui-se que a norma e as atuações administrativas 

procurem privilegiar classes em requisitos prejudiciais, indevidamente suprimidas de 

ocasiões fundamentais à própria permanência. A mudança feita no conteúdo do 

princípio de equidade, a começar do acolhimento do ato afirmativo, acarretou que da 

própria paridade pudessem suceder atos práticos como introdução de programas 

políticos, preceitos, ações típicas e atuações públicas com relação os quais fossem 

assegurados às minorias sociais ensejos de cargos, áreas sociais, governamentais, 

etc. Como garante Anjos Neto (2004): 

 

 

Ora, para uma sociedade que pretende se passar como 
verdadeiramente igualitária, é preciso ter presente o sentido de 
elidir com mais ênfase as desigualdades artificialmente criadas 
de que são vítimas os mais desvalidos, preconceituosamente 
afastados das melhores oportunidades de vida por força de 
situações que nada têm a ver com sua maior ou menor 
disposição de vencer, senão por conta de um quadro 
econômico-social do qual sempre se viram distantes, à vista 
mesmo de uma discriminação historicamente conhecida. [...] 
Portanto, mais do que propiciar uma igualdade meramente 
formal, a ordem é assegurar uma igualdade em termos fático-
substanciais, não mais se justificando, em pleno século XXI, 
um discurso que nem mesmo se pode apontar como liberal 
burguês, senão um retorno às discriminações nobiliárquicas do 
ancien regime [...] (Anjos Neto, 2004). 

 

 

Nesse padrão, o ganho público principal num concurso não se estabelece 

unicamente à escola dos melhores candidatos, principalmente quando ao se realizar 

uma seleção é viável, ao mesmo tempo, viabilizar a introdução de uma parte da 

sociedade erradamente diferenciada, em virtude do desenvolvimento da idade. 

Trata-se de uma atribuição social intrínseca às atuações públicas, sobretudo em se 

lidando de admissões trabalhistas estabelecidas pela Administração ou de práticas 

de eleição por ela realizados. Possibilita-se refazer que a legalidade do parâmetro 

solicita evidência da sua precisão a começar de uma existência diferenciada 

antecipada no mercado de trabalho. 
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Com relação à diferenciação referente ao sexo, primeiramente é 

indispensável a desprendida competição entre homens e mulheres no que concerne 

às funções e empregos públicos. É correto, contudo, que o ambiente de funções 

estabelecidas argumenta o seu exercício apenas por indivíduos do sexo feminino, 

sendo aceitável limitar, em algumas ocorrências, as pessoas do sexo masculino. O 

acolhimento da condição sexo como condição diferenciada que persiste ou elimina 

candidatos do concurso público deriva da aceitabilidade óbvia entre esses 

componentes e as finalidades alcançadas com o comportamento das atribuições 

próprias ao cargo para o qual se faz escolha. Sendo assim, a ministra Cármen Lúcia 

Antunes Rocha orienta quando descreve como incabível juridicamente a obrigação 

de ser do sexo masculino na conjectura da função de juiz, embora aceitável instituir 

que uma delegada de delegacia de mulheres seja do sexo feminino. Igualmente o 

Supremo Tribunal Federal já se expressou com relação a não afronta à paridade 

relacionada à diferenciação entre os sexos em situações específicas. 

Com relação à imposição de peso nos certames, destaca-se a precisão de 

averiguar se a imposição de peso ou índice de massa mínimo e/ou máximo é 

efetivamente comportável com o cargo a ser efetuado na classe. O preceito tem 

concluído que a ocasião é frágil e precisa ser verificada casuisticamente, tendo 

arranjo que intuitivamente compreende a imposição como inconstitucional: 

 

 

Ao contrário, me parece que discriminações envolvendo altura 
e sexo, por exemplo, são razoáveis justamente pelo caráter de 
definitividade que possuem. Já o peso do candidato é algo 
muito relativo e variável. O candidato pode ganhar peso 
rapidamente depois de empossado, assim como pode 
emagrecer. De qualquer forma, fica o registro. (Sousa, 2007). 

 

 

Conquanto seja explícita a especificidade dessa imposição, isso, por si só, 

não é componente o bastante para suprimi-lo como condição para a execução de 

específicos cargos públicos. O mesmo se declara quanto à ocorrência de a 

Administração não requerer dos funcionários a revisão dos requisitos necessários 

para a efetuação das funções posteriormente a finalização do processo de posse. A 

realidade é que o preceito e a legislação permitem a imposição de peso mínimo e 
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máximo quando se trata, a título de exemplo, de cargos exclusivos das carreiras 

policiais. De acordo com a Apelação Cível realizada pelo Desembargador Geraldo 

Augusto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 2006, declara que, 

se é legítimo determinar limite mínimo de peso, o mesmo pode ser feito 

relativamente à limitação máxima, de maneira a eliminar portador de obesidade. “Se 

não é conveniente contratar um policial muito magro — por necessidade de 

intimidação física, manuseio de armamento, imobilização e condução de presos —, 

também não interessa contratar policial demasiadamente pesado, por razões 

óbvias.” Daí se reconhecer a eliminação de requerente que, na avaliação 

antropométrica, manifesta índice de massa corpórea superior ao imposto. 

No tocante à escolaridade, de acordo com Apelação/Reexame Necessário 

expresso pela Desembargadora Maria Lúcia Leiria, em 2010, os requerentes devem 

atestar, já se advertiu para a habilidade privativa da União para estabelecer sobre 

específicas associações. Se o regulamento obrigar um nível mínimo de 

escolaridade, com renovação em lei editalícia, é forçoso que se tenha verificação da 

condição para finalidades de posse. Nas ocasiões em que a norma faz estipulada 

imposição e o edital exige condição distinta, capta atestar a posse do candidato que 

atestou a imposição legal. Se o candidato atestar nível superior ao imposto, sendo 

explícita a extensão de toda a ciência e conteúdo característico ao nível inferior 

pedido pelo Poder Público, faz jus a ser investido. A legislação tem acentuado que a 

formação superior em um campo de ciência capacita o efetivo a desempenho em 

campo técnico afim, por esse motivo de acordo com o Desembargador Federal 

Cotrim Guimarães (2009), se conclui que, “Se o candidato possui formação superior 

na área de conhecimento pertinente ao cargo público para o qual prestou concurso, 

ele possui habilitação profissional suficiente e adequada para tomar posse, ainda 

que o edital do certame tenha exigido apenas formação de nível técnico”. Afinal, ao 

impor prova de capacidade profissional o que a Administração procura é analisar se 

o candidato têm habilidades necessárias à apropriada execução das funções. À 

frente dessa prova, ressalvas impróprias são abomináveis, pois transvasam a 

finalidade jurídica presente na espécie.  

Efetivamente, deslocam-se todas as disposições incapazes para a finalidade 

de analisar as capacidades do candidato com relação às funções públicas. Assim, já 

se estabeleceu retenção de vaga para candidato no qual processo de reiteração de 
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diploma tido fora do país ainda não se concluíra, sendo preciso analisar o prazo 

máximo firmado em lei administrativa. 

Além de estabelecer uma escolaridade mínima para admissão ao cargo ou 

emprego público, é possível reconhecer formação específica em uma das fases do 

concurso: a destinada à verificação de títulos. Verificar a titulação dos requerentes é 

avaliação na quando conformidade se mantém sobre parâmetros de escolha 

discricionária da Administração. Eventualmente se conceba acertado tal juízo, é 

viável reconhecer alcance de diplomas, efetuação de buscas, experiências 

profissionais, corpo docente em cursos distintos, edições acadêmicas e técnicas. Os 

títulos precisam ter apropriação com o ambiente de funções públicas em tema e não 

pode excluir a relevância das avaliações efetuadas antecipadamente.  

Com relação ao psicotécnico, a avaliação designa-se a comparar as 

disposições psíquicas do candidato. Um dos mais importantes desafios para o 

Estado é determinar como finalizar esse exame com exatidão técnica e cautela 

científica essencial para o avanço econômico, social e ecológico do juízo a se 

efetuar. Ao mencionar aos testes psicológicos progredidos de forma científica, a 

legislação vale do Manual de preparação de registros resultantes de exame 

psicológico, transmitido na Resolução n. 7/03 do Conselho Federal de Psicologia 

(2000), conforme o qual os efeitos das avaliações devem julgar e analisar os 

controles históricos e sociais e suas consequências no psiquismo. O artigo 1º da 

referida Resolução determina que, para finalidades de escolha de requerentes o 

exame psicológico é “um processo, realizado mediante o emprego de um conjunto 

de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos 

psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades 

relativas ao cargo pretendido”. (MAIA; QUEIROZ, 2007). 

O Supremo Tribunal Federam vem compreendendo que é inaceitável análise 

de candidato, em psicotécnico, sem um nível mínimo de transparência, ou com 

essência em parâmetros não reconhecidos, até mesmo por impossibilitar o acesso 

ao Judiciário em virtude de casual lesão de direito particular pela utilização desses 

parâmetros. 

É posicionamento decidido nas Cortes Superiores que o psicotécnico, para 

ser lícito, deve estar assegurado em lei. A Súmula 686 do Supremo Tribunal Federal 

explicitamente sancionou que apenas por lei se pode resigna-se a avaliação 
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psicotécnica a capacitação de candidato à função pública. É correta a aplicação 

desse princípio igualmente para cargos públicos, sendo refeitos os apontados que 

difundem a retenção local nessa matéria. 

Especialmente com relação ao processo penal, os Tribunais mantém o 

impedimento de ter consequências civis e demandar repetição ou designação de 

antecedentes ruins, sendo certo que o documento somente se dá para impossibilitar 

concessão do mesmo privilégio, sendo inábil para o objetivo de fundamentar 

eliminação de candidato a função pública do processo seletivo. 

Refaz-se, no entanto, que ter a pessoa aceita processo penal não pode 

exprimir exclusão da capacidade investigatória da comissão examinadora do 

certame. O Supremo Tribunal Federal já descreveu “Em decorrência da 

independência entre as instâncias, no entanto, é possível a apuração administrativa 

do fato objeto da transação penal e, por consequência, a aplicação das sanções 

correspondentes”. Salienta-se que, gradualmente, as instituições administrativas e 

de domínio judicial certificam-se da relevância da conferência oportuna à correção 

ética dos requerentes, sobretudo em campos essenciais do Estado. 

De acordo com Maia (2007), a habilidade física apenas pode ser exigida 

como requisito de execução de função ou cargo público somente quando as funções 

em tema imporem esforço físico. Daí a noção preeminente que o exame que a 

determina precisa ter especificidade unicamente eliminatória, tendo de analisar, 

ainda, a imposição da reserva legal. Molda-se frequente impor um mínimo de vigor 

físico em funções das carreiras policiais, no qual execução demanda acatamento 

superior ao de uma pessoa comum que age em outras tarefas. As resultantes das 

avaliações consideram-se lícitas, de acordo com a propriedade própria às ações 

administrativas, sendo precisa avaliação em sentido inverso capaz de lhe distanciar 

os efeitos. 

Alguns conflitos se criam no momento em que se trata da possibilidade, ou 

não, de se realizar a segunda chamada para avaliação de habilidade física, na 

conjectura de lesão ou modificações fisiológicas impossibilitar o requerente de se 

sujeitar à avaliação na data estabelecida pela Administração. Existe quem proteja a 

autenticidade de se firmar uma nova possibilidade para o requerente efetuar a 

avaliação e, em razão diversa, comportamentos que mentem a eliminação do 

candidato com o efeito de não efetuação do exame na data aprazada. Parte do 
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preceito vale-se da inaplicabilidade do parâmetro sincronismo às provas de 

habilidade física como razão capaz de manter a designação de uma nova data para 

o teste. A noção é a de que o próprio universo das provas (corrida, barra fixa, etc.) 

prove que a sua efetuação não necessite ser síncrona entre todos os requerentes. 

Consequentemente, compete à Administração dividir os candidatos em várias 

baterias e executar os exames de acordo com um calendário antecipadamente 

estabelecido pela banca de concurso. Nessa circunstância, seria vital que a 

Administração definisse, em conformidade com Maia (2007), “uma nova data ou um 

novo horário para a realização dos testes dos candidatos que, justificadamente, 

ficaram temporariamente impossibilitados de se submeter às provas de capacidade 

física na ocasião prefixada na regra editalícia, observado, em cada caso, o 

postulado magno da razoabilidade”. 

A legislação menciona a outros julgados em que o candidato foi atingido por 

doença dias antecedentes ao exame e, no entanto, teve resguardado direito de 

realizar o exame físico em data sequente, de maneira a disputar em chances de 

equidade sob a característica da saúde física (não seria apropriado que um 

candidato doente disputasse com aquele saudável): No caso em apreço, mais do 

que decidir o caso concreto, o Supremo Tribunal Federal afirmou: “o candidato que, 

por motivo estranho a sua vontade, não estiver em condições normais de saúde na 

data aprazada para o teste físico, tem direito ao seu adiamento”. 

São igualmente apontadas decisões da Corte Suprema em que foi delongado 

teste físico de candidata gestante, no qual o parto aconteceu dias antecedentes ao 

exame, à alegação de que estipular próxima data, nessa situação, “não afronta o 

princípio da isonomia nem consubstancia qualquer espécie de privilégio. A própria 

situação peculiar na qual a agravada se encontrava requeria, por si só, tratamento 

diferenciado”. Principalmente com relação à gravidez, a compreensão tem sido na 

acepção de que seria desigualdade não atender segunda chamada às candidatas. A 

Legislação declara que: 

 

 

Em linha de princípio, as alterações fisiológicas e psicológicas 
decorrentes da gravidez são circunstanciais e não autorizam a 
exclusão sumária das candidatas grávidas, do certame, por 
ocasião das provas de capacidade física. Entendimento 
contrário conduziria a uma flagrante injustiça, na medida em 
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que a condição de grávida funcionaria como uma espécie de 
punição, comprometendo a efetividade do princípio da paridade 
que deve existir entre homens e mulheres no tocante a direitos 
e obrigações (Maia; Queiroz, 2007). 

 

 
Além disso, é imprescindível que os parâmetros usados para suprimir 

candidatos do concurso público sejam àqueles usados para estabelecer a 

aposentadoria por nulidade dos servidores públicos. Não se pode aceitar que uma 

deficiência ou doença impossibilite ingresso a função ou emprego público e, ao 

mesmo tempo, possibilite o reajuste de um funcionário já incluído ao quadro de 

pessoa do Estado, não sendo situação de aposentadoria por invalidez. Isto é, a 

deficiência ou doença do candidato do certame somente pode eliminá-lo da 

competição se o mesmo aspecto provocar inaptidão de quem já é funcionário 

público. Se a deficiência do candidato é insignificante para o emprego público em 

tese, é inevitável desclassificá-lo. 

 

 

2.7 TIPOS DE AVALIAÇÕES REALIZADAS EM CONCURSOS 

 

 

De acordo com o artigo 37, inciso II da Constituição da República, um 

concurso pode requerer apenas avaliações ou pode cobrar avaliações e títulos.  

Nos concursos existem provas, elas podem ser teóricas, orais, de títulos, 

psicológicas e práticas (atividade física). Os tópicos a seguir relacionados a este 

assunto serão descritos conforme os artigos e seus incisos referentes às normas 

gerais que regem os concursos públicos, decretada pelo Congresso Nacional, com 

autoria do Presidente do Senado Federal vigente no ano de 2003, o Senador José 

Sarney, as avaliações precisam ser criadas de maneira simples e concretas 

tornando possível que o requerente tenha conhecimento do assunto, levando em 

conta o nível de escolaridade e técnico das funções competição. O nível de 

dificuldade de questão é estabelecido pela banca organizadora do certame e a 

mesma é incumbida de manter segredo das provas, podendo até responder 

administrativa, civil e criminalmente. 
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Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e 
objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão 
do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do 
padrão de compreensão médio do candidato e considerado o 
nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. § 1º As 
provas relativas a matéria jurídica, a critério da banca, poderão 
conter variações de redação que exijam do candidato análise 
de conteúdo e intelecção completa da questão, sendo admitida 
a utilização de vocabulário técnico-jurídico e da estilística 
forense. § 2º Nas provas de português, é vedado o uso de 
nomenclatura técnica em desuso ou rara, devendo a banca 
utilizar a terminologia ordinária do padrão da língua culta. § 3º 
Serão anuladas: I – as questões redigidas de maneira obscura 
ou dúbia; II – as questões cuja redação admita mais de uma 
interpretação; III – as questões com erro gramatical. § 4º Nas 
provas de matéria técnica, a redação das questões poderá 
utilizar terminologia e redação próprias do ramo de 
conhecimento respectivo, sempre formuladas objetivamente. 
Art. 18. A banca realizadora do concurso é responsável pelo 
sigilo das provas, respondendo administrativa, civil e 
criminalmente, por atos ou omissões que possam divulgar ou 
propiciar a divulgação de provas, questões ou parte delas.  
Art. 19. O nível de dificuldade das questões será definido pela 
banca realizadora do concurso, ouvido o órgão que o promove, 
a partir da complexidade das funções relativas ao cargo em 
disputa. (Sarney, 2003). 

 

 

Dentro de todo o calendário contido num edital, como: data e conteúdo de 

prova, data para a nomeação, lista de aprovados, entre outras informações. Este 

trabalho trata sobre o assunto que será explicado no tópico a seguir: avaliação 

teórica.  

 

 

2.7.1 Avaliações teóricas do concurso 

 

 

O concurso de avaliações compõe-se em examinar o candidato nos assuntos 

relacionados à esfera de ocupação em que o servidor efetuará a sua tarefa 

operacional. Diversos são os mecanismos de aplicação de provas, podendo ser 

objetivas, subjetivas e mistas. As áreas de conhecimento deverão estar sempre 
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expostas no edital juntamente com a forma de resposta podendo ser objetiva ou 

discursiva e com a quantidade de questões por área. 

As provas objetivas tem a finalidade de avaliar se o candidato realmente 

domina o conteúdo que esta sendo proposto, tendo como predileção o raciocínio do 

candidato. As provas discursivas tem a quantidade de questões estabelecidas pela 

banca organizadora onde o candidato tem acesso à pontuação das questões 

antecipadamente, via edital, conforme expresso nos capítulos VII e VIII do decreto 

feito por Sarney (2003): 

 

 

Art. 30. As provas objetivas serão elaboradas de forma a se 
aferir, pela resposta do candidato, o efetivo conhecimento da 
matéria sob examinação, vedadas formulações cuja dificuldade 
se constitua, exclusiva ou predominantemente, na intelecção 
da assertiva, exceto no caso de prova específica dessa área de 
conhecimento. Art. 31. A elaboração das questões relativas às 
provas objetivas dará preferência ao raciocínio do candidato. 
Art. 32.É atribuição da banca examinadora a definição do 
número de questões discursivas, do espaço de resposta, em 
linhas, e da pontuação das questões. Art. 33. A correção das 
respostas será feita por, pelo menos, 2 (dois) examinadores, 
sendo a nota final a média dos 2 (dois) resultados. Art. 34. A 
avaliação das respostas às questões discursivas deverá ser 
feita sobre tábua objetiva de correção, onde estejam indicados, 
pelo menos: I – os temas de abordagem necessária; II – a 
pontuação a eles relativa; III – o critério de atribuição da nota 
final da questão; IV – as razões da perda de pontos pelo 
candidato. Art. 35. É assegurado ao candidato, durante o prazo 
de vigência do concurso público, o conhecimento, acesso e 
esclarecimento dos critérios de pontuação da sua prova, desde 
que assim o requeira por escrito. (Sarney 2003). 

 

 

Usualmente, quando a ligação abrange tarefas cuja escolaridade requerida é 

nível fundamental, o nível de imposição pode ser menor. Quando a imposição for de 

escolaridade média, a prova poderá ser objetiva, afamada múltipla escolha. Essa 

categoria de prova precisa ser bem feita, poupando imposições que possam 

comprometer debates a respeito de argumentos opostos.  

Igualmente, a avaliação objetiva, poderá ser usada à opção para funções de 

nível superior, mas objetivo é que, nessa situação, não se aplique somente esse 
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gênero, dado que, quando a prova abrange assuntos de natureza subjetiva, enaltece 

mais a triagem e aprecia melhor a habilidade do candidato.  

A avaliação escrita poderá ou necessitará, para umas ocupações, constituir, 

bem como, em uma prova que avalie os saberes conceituais, até mesmo quanto à 

execução do idioma.  

A banca e o sistema de correção de exames devem ser muito bem 

constituídos. A sensatez aconselha que a correção de avaliações subjetivas deva 

ser realizada por mais de um corretor que tenha a mesma formação na área da 

disciplina, para que se tenha a média de concordância, ademais com discussão 

entre estes com relação aos prováveis desacordos quanto à idoneidade da questão 

e à argumentação que melhor se encaixa. Essa metodologia cautelar possibilita 

maior proteção material na correção, tudo adequadamente formalizado. 

O edital, ao ser constituído, precisa analisar com ponderação equilíbrio o peso 

que cada prova terá, de acordo com a importância da matéria conveniente ao cargo. 

Sabe-se que nos concursos têm sido postas noções de informática, avaliações de 

português e de matérias específicas. A criação da média ponderada deverá dar peso 

maior às disciplinas específicas do exercício do futuro servidor, até mesmo para 

medir a maior complicação nessas disciplinas. De nada adiantará ter um bom 

candidato com o português impecável, se seus conhecimentos específicos não for o 

almejado, prestes a, na totalidade dos pontos, a avaliação de língua portuguesa ser 

decisória para a sua aprovação, pois a Administração corre o risco, na ocasião de a 

função ser de médico, ter um bom especialista entendido em gramática e um médico 

extremamente ruim, que provavelmente pouco operará os conhecimentos de língua 

portuguesa na tarefa profissional.  

 

 

2.7.2 Avaliação oral 

 

 

A avaliação oral só deve ser determinada para funções das quais detentores 

precisem expor-se em público, de realizar argumentos, discursos, aulas, e outros, 

para que seja capaz de ser analisada a precisão de o requerente bem se pronunciar 

conforme condição do concurso. 
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Algumas cautelas devem ser percebidas. Os educadores argumentadores 

devem, por exemplo, salientar as metodologias que são finalidades do exame ou as 

metodologias sobre os quais tenham vivência. Em norma, as questões não devem 

ser repetidas, exceto se os requerentes não tiverem qualquer conexão com os 

demais examinados, como é a situação dos que esperam a análise e necessitam 

ficar esquivos, até mesmo, não sendo possibilitada a utilização de qualquer objeto 

de comunicabilidade.  

É aconselhável que a prova oral seja registrada e/ou gravada, porque, em 

ocorrência de refutação das notas, a banca examinadora terá premissas de defender 

a concessão da nota, tendo que constituir dos registros de cada questionador os 

erros realizados pelo requerente. Sobressai-se que essa possibilidade já se encontra 

do Decreto regulador do concurso.  

Ainda como categorias de exames, temos as de treinamento, que se 

designam a averiguar a habilidade física, por exemplo, de trabalhadores do porto, 

estivadores, policiais, entre outros. O Decreto bem como já considera a instância de 

esses mecanismos avaliatórios serem criados de maneira objetiva.  

Nessas situações, os mecanismos, os métodos de análise e o recurso de 

avaliação, também as condições de conselho, devem ser os mais objetivos, para 

que o requerente possa analisar as causas de uma esporádica reprovação e de ter 

meios de operar seu dinheiro de recurso. 

 

 

2.7.3 Avaliação de títulos 

 

 

A avaliação de títulos também é prevista pela Constituição Federal, e é 

obrigatória para alguns ofícios, possibilitando para os demais a adequação e a 

comodidade da seleção pelo administrador, através de edital. Essa avaliação 

tenciona analisar o nível de progressão do requerente/candidato, tendo o edital 

sinalar com paridade as características e certificados. A imposição do título deve 

estar associada ao ofício objeto do certame, exceto para as ocasiões 

multidisciplinares que sejam capazes de abranger a tarefa do ofício, como acontece 

com funções para a qual capacitação podem ser explorados os saberes no âmbito 
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ambiental, de administração, entre outros. A avaliação de títulos deve exprimir, em 

norma, a profissionalização do requerente, em seu campo de exercício.  

Na generalidade, os títulos sucedem de ensinos que o requerente fez no 

decorrer de sua trajetória acadêmica ou profissional, objetivando o aprimoramento 

em determinada esfera do saber. As titulações referentes aos ensinos de pós-

graduação necessitam ser aqueles analisados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e pelos Conselhos, e sua média deva conter paridade e fundamento com a 

função a ser exercida, seja pela característica do ensino, seja pela paridade do valor 

total entre as titulações e a avaliação escrita. 

O edital necessita ser muito objetivo quanto a essas imposições, de maneira a 

não gerar imprecisões com relação ao que de fato espera a soberania para o serviço 

público. Nesse sentido, quem produzir o edital precisa sondar as normas do MEC e 

dos Conselhos de ensino sobre os cursos e suas partições, dado que diversas 

controvérsias são criadas por incompreensão das normas inerentes nessa temática. 

Alguns editais assinalam como título o período de serviço público. Nessa 

perspectiva, não avistamos inconstitucionalidade, dado que a Constituição, no artigo 

19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), possibilitou que o 

período de serviço fosse apontado como tal para os trabalhadores fixos firmados por 

essa regra ingênita, subordinados a concurso para consumação.  

Assim, como precisa ser verificada a regularidade, o edital que trajar esse 

prognóstico está admitido pela Constituição. Nesse contexto, é relevante que o edital 

deixe explícito se a duração de serviço é somente da área criadora do certame, ou 

se vai acolher a duração de serviço de todos os âmbitos, já especificando o que 

considera como duração/período de serviço, tendo essa duração estar em norma 

com os métodos jurídicos estatutários gestores da matéria, visto que há 

deliberações de foros que conceituam as tarefas expandidas por organizações 

estatais como serviço público, mesmo aquelas de tarefas econômicas. O edital bem 

como deve firmar os parâmetros de resolução de maneira explícita e procedente. 

 

 

2.7.4 Avaliação prática do concurso 
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Alguns tipos de funções, como delegado, militares, por exemplo, carecem que 

o requerente seja sujeito a exames físico e/ou psíquico. 

Na habilidade física, a delegação específica deve analisar através de testes, 

com deliberação concreta e antecipado conhecimento do requerente sobre as 

condições a serem analisadas. Na ocasião, a condição deve sempre ser apropriada 

às responsabilidades do cargo e, consequentemente, deve ser indispensável ao 

bom crescimento das atribuições.  

O Decreto que institui o certame veda avaliações psicotécnicas para análise 

do delineamento profissiográfico e vocacional, porém os mantém para identificar 

problemas psicológicos. 

Algumas ocasiões aparecem no percurso desses testes, dado que alguns 

requerentes podem ter suportado algum acidente e estar no momento impedido de 

efetuar a avaliação. A delegação deve atuar com muito cuidado nessas situações, 

porque não será qualquer restrição que ocasionará a repetição da avaliação. 

Considerando que algum requerente tenha adquirido uma patologia que a 

impossibilite, naquela ocasião, de realizar o esforço físico, mas levando em conta 

que a disputa se expandirá por todo o mês; esse candidato, perante as avaliações e 

dos pareceres médicos, poderá ser deslocado para o final da disputa, sem qualquer 

dano ao concurso e nem aos demais requerentes, considerando que a deliberação 

não envolve a correlação do certame, que pode ser efetuado em data futura. 

Em avaliações físicas se cobram atividades como, por exemplo, abdominal, 

flexões de ombro, barra, corrida com os quilômetros especificados. Dentro dessa 

avaliação existe diferença para homens e mulheres. Normalmente, as repetições 

dos exercícios sejam para o valor mínimo quanto para o máximo estipulados no 

edital são distintos, sendo para as mulheres uma quantidade menor. Isso ocorre, de 

acordo com Barros (2013), porque o homem é possuidor de um maior quantitativo 

de glóbulos vermelhos no sangue, o que possibilita uma maior aptidão de 

deslocamento de oxigênio e como resultado um desempenho aeróbico sempre 

proeminente ao da mulher. Ademais, o desempenho cardíaco do homem é 

igualmente superior, alcançando maior volume de sangue que o coração é capaz de 

bombear por minuto maiores que da mulher. Essas dessemelhanças oportunizam o 

homem um benefício fisiológico em grande parte de esportes de resistência.  
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Ademais, a musculatura esquelética do homem tem fator hormonal como uma 

distinção considerável. O esteroide anabolizante natural masculino, a testosterona, 

possibilita ao homem um progresso muscular superior. Esta decorrência propicia ao 

homem um privilégio de força, vigor e velocidade, que se dispõe em qualquer 

categoria esportiva que dependa destes fatores.  

O benefício que a mulher possui é na versatilidade, que tende a ser maior do 

que no homem, tornando oportuna vantagem na efetuação de alguns procedimentos 

esportivos, especialmente nas modalidades em que coordenação motora e plenitude 

de movimentações sobrelevam como na ginástica artística. Outra distinção entre o 

homem e a mulher, segundo Barros (2013), é na quantia de gordura corporal, que 

anatomicamente é geralmente maior na mulher. Esta distinção pode provocar 

prejuízo em algumas categorias, mas promove à mulher um benefício fascinante em 

uma categoria em especial, a maratona aquática em mar aberto. Nesta categoria 

considera-se que a mulher poderia disputar em uniformidade e ocasionalmente até 

mesmo superar o homem, na medida em que seus índices estão aumentando 

sensivelmente. O agente decisivo é a flutuabilidade, justamente como decorrência 

da maior fração de gordura corporal. A gordura a mais provoca à mulher maior 

capacidade de flutuação, o que faz bastante diferença em provas longas. 

 

 

2.7.5 Validade do concurso 

 

 

A Constituição da República pautou vertentes públicas com relação ao 

espaçamento, permitindo ao administrador a chance de, em suas normas, 

determinar a dilação procedente para a validade do certame, conforme seja mais 

adequado ao benefício público.  

Alguns preceitos estão limitando a dilação de validade do certame e, logo, o 

espaçamento por duração igual. Em algumas ocasiões, a administração tem optado 

efetuar outro concurso, para ter a chance de intitular os melhores classificados, a 

aumentar a dilação de validade e convidar requerentes com baixas classificações. 

Essa prática pode ocasionar domínio judicial. A saída mais garantida para ter 

melhores especialistas é ampliar a nota mínima de aprovação. Contudo, nessa 

ocorrência, em virtude da inconstância da preparação dos requerentes, poderão 
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existir adversidades na ocupação dos cargos, dado que remanesceriam vagas em 

algumas profissões. 

Posteriormente à finalização do prazo de validade do concurso, a 

administração não poderá mais intitular os requerentes restantes, exceto as 

ocorrências em que a administração protelar as nomeações e, de desonestidade, 

deixar transcorrer a dilação para gerar novo certame, prática que pode representar 

sinuosidade de destinação, pois mesmo as ocorrências de conformidade e 

oportunidade, como pressupostos da facultatividade, têm limites. 

A Constituição determina a possibilidade de efetuação de outro concurso 

público ainda na constância de concurso anterior. Contudo, não poderá haver 

qualquer intitulação para os mesmos cargos enquanto não esgotadas as aceitações 

de concurso anterior dentro da dileção. Essa contingência poderá acontecer, na 

ocorrência de desocupação de cargos em virtude de aposentadorias, óbitos, baixas, 

e outros meios de desocupação, competindo à administração proporcionar uma 

pesquisa para atestar-se do momento conveniente de abrir novo concurso, que não 

deve ser sancionado de pronto, pois, a começar desse feito, iniciar-se-á a apuração 

do dito prazo de validade.  

Ora, se a administração ainda nem finalizou a intitulação de todos os 

classificados no concurso anterior, acertadamente a homologação seguida do 

segundo certame, no qual a dileção de validade começa a ter origem posteriormente 

a esse ato, gerará, de certa maneira, dano ao segundo concurso. 

 

 

2.7.6 Preterição e homologação 

 

 

Este tópico está em conformidade com as obras de Medauar (1986), e de 

Zancaner (2001), a preterição não se termina só na negligência específica da 

especificação no certame. O gestor público tem encobertos outros recursos de 

preterição, como quando emprega interinamente pessoal para a atribuição de cargo 

concedido no certame, proporciona cessão de funcionário de outra instituição para 

preencher a atribuição desse cargo, terceiriza os cargos, através de companhias 

intermediárias, para permitir pessoal de seu proveito, ou ainda quando deixa de 
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forma deliberada passar o prazo validez do certame, suposição em que o domínio 

jurídico pode efetuar-se. 

Diversos têm sido os mecanismos para não intitular o aprovado, tendo a 

gestão exagerado da teoria de adequação, ensejo e proveito público. 

Todas essas teorias, relacionada a sua fluência, são totalmente apreciáveis 

no confronto com a realidade atual. Quando a administração constitui um certame, é 

porque necessita abastecer as funções oferecidas, e como tal, necessita ter 

prognóstico orçamentário para esse custo imutável, demandada pelo ganho público. 

Desse modo, não é procedente abrir mão dos conceitos encantadores como 

mecanismo para burlar o concurso. Todas as teorias, por mais descomplicados que 

sejam, manifestam significado. 

A homologação do certame atua como mecanismo de domínio interno que se 

serve a jurisdição para atestar a legitimidade desse processo seletivo. Uma das 

consequências de homologação é o início da estimativa do prazo de validade do 

certame de dois anos, adiável por semelhante período. A homologação é a ação 

substancial do certame. Caso não tenha acontecido essa ação e já tenham ocorrido 

as intitulações, a jurisdição poderá solicitá-lo, gerando-o de maneira primitiva, a 

começar da data antecedente às intitulações, para o cumprimento da contagem do 

prazo de validade.  

 

 

2.8 CARREIRA PÚBLICA 

 

 

Permanecemos numa metamorfose mundial em que trabalho não é mais 

palavra de sentido semelhante a emprego. De acordo com o site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem a terceira maior população de 

desempregados entre as grandes economias do mundo, superado apenas pela 

China e Índia. Com isso, o sentimento de garantia do salário seguro no final do mês 

é cada dia mais difícil de encontrar.  

A contínua crise econômica se transfigurou, para grande parte dos indivíduos, 

em uma crise de emprego. Muitos já não buscam qual a função ou qual a empresa 

que mais lhe satisfazem, buscam apenas um emprego.  
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Lamentavelmente, diversas vezes, a obtenção da vaga não depende somente 

da escolaridade, dos estudos e da organização profissional do requerente, bem 

como de razões inerentes como a idade, aparência e o sexo. Essa e outras razões 

cresceram consideravelmente o fascínio pela carreira pública, em que o meio de 

ingresso é o concurso público.  

O concurso público é uma maneira progressista de apuração profissional, não 

estabelecendo diferenças, entre os requerentes capacitados a adequar-se aquela 

carreira, a idade, aparência e o sexo. Basta realizar o concurso e os que dispuserem 

melhor médias, e, por conseguinte as mais satisfatórias categorizações dentro do 

total de vagas disponibilizadas serão convocadas.  

Uma das vantagens de seguir na carreira pública está à segurança e 

estabilidade profissional, que sem dúvidas são os maiores atrativos para esse meio. 

Diferente de um trabalhador de uma empresa privada, que será capaz de ser 

despedido a todo o momento, um trabalhador público permanente que, por 

conseguinte adentrou na carreira por concurso obtêm a estabilidade no serviço 

público ao integrar três anos de permanente exercício. O trabalhador permanente só 

perderá seu cargo se praticar irregularidade grave. Na circunstância desse tipo de 

queixa ao trabalhador, é criado um processo administrativo disciplinar em que lhe 

seja proporcionado grande defesa. 

Lamentavelmente, o mercado de trabalho normalmente declara velhos os 

requerentes com idade acima de quarenta anos. Em contrapartida, grande parte dos 

desempregados, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), têm entre dezesseis e vinte e quatro anos, o que mostra a adversidade dos 

jovens em adquirir emprego. Para adentrar na grande parte das carreiras públicas os 

trabalhadores principiantes precisarão ter no mínimo dezoito anos e no máximo 

sessenta e nove anos. Consequentemente, a carreira pública é uma ampla 

alternativa tanto para os mais jovens, quanto para os mais velhos. 

Com restrição a algumas carreiras como no âmbito das forças armadas ou 

âmbito policial, as carreiras não apontam diferenças quanto ao sexo dos 

requerentes. Homens e mulheres atuam no mesmo concurso faz a mesma atividade 

e recebem o mesmo salário. Existe discriminação nos concursos que requerem um 

desempenho mínimo em prova física. Diante disso, como nas disputas esportivas, 

são discernidas as demarcações mínimas determinadas de homens e mulheres.  
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O concurso público é também uma das grandes chances de trabalho para os 

deficientes físicos. A Constituição Federal preserva que se tenha uma porcentagem 

de vagas para deficientes físicos em ocupação das quais atribuições sejam 

conciliáveis com a deficiência de que são portadoras. Nestes concursos os 

deficientes competem apenas entre si para conquistarem as vagas. 

Na iniciativa privada, a pequena proposta de empregos efetiva é de praxe 

estabelecer experiência profissional. Porém, um jovem que está atrás do seu 

primeiro emprego, logo, não possui experiência. Na outra extremidade os mais 

velhos encaram a rejeição de que não acompanharão os avanços tecnológicos 

unicamente por serem mais velhos. Essa situação transforma os cargos públicos em 

amplas alternativas para todas as pessoas que possuem interesse em adquirir um 

emprego. São poucos os concursos que requerem algum tipo de experiência 

antecedente na carreira. É a possibilidade de o requerente conquistar seu emprego 

em uma apuração que necessita apenas do seu empenho e dedicação. 

Ocasionalmente, diversas carreiras requerem em seu concurso a efetivação de 

provas de capacidades específicas, como digitação. 

 

 

  



46 
 

 
 

3 FORMAS DE ESTUDAR 
 

 

De acordo com Fernandes (2016), as provas de concursos, geralmente, estão 

requerendo capacidades cognitivas que vão além da memória, a exemplo da 

habilidade de interpretar, de sintetizar e de aplicar. Contudo, a memória é o primeiro 

passo para se alcançar os procedimentos mentais mais profundos. Ela nos faz 

identificar conteúdos, ideias, normas, imagens. O entendimento e a interpretação de 

textos estão em aproximadamente todos os editais, e fazendo o seguimento do 

conteúdo programático de língua portuguesa. São assuntos improváveis de 

artimanhas, visto que não se enquadram em fórmulas por não desempenharem a 

um condicionamento rígido, estando ligadas à subjetividade do planejador. No 

entanto, é significativo que o candidato reconheça num texto características de 

narração, descrição argumentação, exposição e injunção. 

Há um prevalecimento de textos argumentativos e narrativos em concursos, 

como crônicas e artigos de opinião. Evidencia-se, pois, que a interpretação de texto 

é item que precisa ser ainda mais desenvolvido do que estudado ou teorizado. 

Diante disso, a memória não colabora muito para um bom desempenho, porém uma 

boa prática de leitura carrega bons resultados. Em contrapartida, quando o tema são 

as regras gramaticais puras, a memória é fundamental. É nessa situação que 

aparecem inovadoras formas para fazer com que seja menos cansativo e incômodo 

o aprendizado das normas. São os momentos das ilustres frases mnemônicas (que 

simplificam a memorização), das reproduções musicais e das analogias, táticas 

valiosíssimas para esclarecer algumas dificuldades do estudante, que enfrenta um 

grande mundo de assuntos. Essas, entre outras táticas, criam metodologias práticas 

e funcionais que tornam simples e intuitivo a assimilação do conteúdo, trazendo 

graça e leveza. Vale salientar, no entanto, que essas táticas são o primeiro passo 

para um aprendizado a ser fortificado e aprofundado, com vistas a um aprendizado 

mais contextual e reflexivo com relação às estruturas e fatos linguísticos. 

Grande parte das bancas opera com a aplicação das teorias gramaticais às 

estruturas dos fragmentos textuais. E as questões de avaliação gramatical criam, em 

média, dois terços do panorama de questões das provas. Claramente, toda banca 

tem suas particularidades. Existem bancas que se habituam requerer as normas 

gerais e a sua aplicação em partes analíticas e de julgamento, tendo como exemplo 
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o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE), reconhecendo mais a 

habilidade de raciocínio. Uma questão de crase do Centro de Seleção de 

Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio (CESGRANRIO), por exemplo, só 

requere o entendimento do rol de normas de emprego do acento grave; já nas 

provas elaboradas pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPEE), 

são constituídas partes que avaliam e evidenciam o emprego do acento em itens do 

texto, para o estudante assinalar Certo ou Errado. Diante disso, é importante que a 

preparação seja voltada na Organizadora específica, pois a maneira da banca 

caracteriza suas provas.  

Alguns candidatos possuem erros – que podem ser evitados - no momento de 

encontrar uma forma para estudar. De acordo com o Portal Canal do Ensino (2016) 

esses erros são: (1) falta de foco, estudar sem táticas e organização é muito 

desfavorável no desempenho do estudante nas provas do concurso. Isso porque o 

conteúdo pedido em editais é bastante amplo e algumas áreas são mais 

complicadas do que outras, o que requere tempo, e o uso de metodologias de 

fixação e a prática de exercícios; (2) utilizar o material inapropriado; (3) não estudar 

o edital do concurso. Ler o edital é algo essencial, porque este documento possui 

todas as regras do processo seletivo e mostra precisamente o que será pedido. 

Concursos como, por exemplo, do Banco do Brasil, geralmente, pede justamente o 

que está descrito no edital, no entanto, não estudar seu conteúdo programático é um 

erro de estudo e precisa ser evitado; (4) decorar conceitos e não aprendê-los é uma 

das piores metodologias de estudo para provas de concurso, porque decorar não 

fixa o conceito na memória e é uma tática cansativa. (5) reescrever as mesmas 

informações significa que o estudante não está compreendendo o conteúdo 

completamente, o que deve ser feito é ao terminar de realizar uma leitura de um 

texto ou assistir a uma videoaula, realizar anotações, e não transcrever as 

informações exatamente como elas foram passadas; (6) exagerar na quantidade de 

horas de estudo pode ser bastante prejudicial, pois a mente atua com os músculos, 

sendo preciso fazer incentivos diários. Contudo, estudar num período de longas 

horas não resolverá, acaba se tornando cansativo. É preciso e necessário buscar 

uma estabilidade entre estudos, lazer e descanso para que os estudos possam 

evoluir; (7) não estudar a banca organizadora pode ser considerado uma falha no 

momento da preparação, pois cada banca possui suas individualidades na criação 
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dos perfis das questões e na maneira de corrigi-las. Desconsiderar que existam 

maneiras e diretrizes distintas entre elas é outra falha que precisa ser evitada; (8) 

estudar ansioso não é aconselhável, pois o nervosismo é um dos maiores vilões da 

concentração e da memorização. Também, no momento da prova, essa emoção 

pode perturbar o estudante, colocando em ameaça as suas possibilidades de 

aprovação. 

 

 

3.1 ESTUDAR PARA CONCURSO PÚBLICO COMO COMPORTAMENTO DE 

ESCOLHA 

 

 

Para Catania (1999), processo comportamental de um organismo está 

interagindo com duas ou mais opções dadas pelo meio. Baseado nisso, durante uma 

prova, o indivíduo ao decidir qual opção responder torna as respostas conflitantes, 

isso ocorre devido ao impedimento de formula-las de forma simultânea. Nesses 

momentos um comportamento é contido pelos resultados e é controlado por vários 

motivos, dentre eles a demora do reforço, a grandeza de reforçamento, a 

possibilidade de se conseguir um reforço específico. O comportamento tem 

consequências, o reforço é uma delas. A definição dos comportamentos de 

administrar o estudo no tempo e a distinção das táticas associadas a ele, utilizadas 

por indivíduos são aspectos que necessitam ser conhecidos para descobrir sua 

importância como um decisivo do sucesso ou do fracasso nos procedimentos de 

aprendizagem. Ao estudar, a memória proporciona o procedimento de 

aprendizagem, porque é através dela que as ideias se formam e se resgatam. O 

nosso cérebro diferencia a informação importante, para certificar a conservação da 

natureza de uma pessoa, esse processo ocorre inicialmente pela codificação, 

armazenamento e posteriormente, recuperação.  

Conforme Baum (1974), ao estudar para concursos os indivíduos enfrentam 

diversos fatores ecossistêmicos e, continuamente, eles precisam definir quais 

incentivos retribuir, dado que as retribuições alternativas são conflitantes, ou seja, 

não é possível exprimi-las ao mesmo tempo. O estudo, em geral, não é o único 

exercício que o estudante possui. Existem ocupações que são indispensáveis e não 

podem abdicar, de maneira que a todo o momento o estudante enfrenta episódios 
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de escolha e seguidamente, as respostas do estudante têm implicações conflitantes 

levam tão intensamente a efeitos reforçadores quanto aversivos em uma mesma 

opção de escolha. 

Todorov e Hanna (2005) declaram que o perfil e a característica do reforçador 

especificam a relevância de reforçamento. Todavia, o que é reforçador, diversifica de 

um sujeito para o outro, e com o suceder do tempo pode sofrer modificação para o 

mesmo sujeito (DOUGHER, HAYES, 2000, mencionado em MARÇAL, 2005). Tal 

arranjo demonstra o caráter referente dos reforços. Isto posto, a relevância de 

reforçamento pode mudar de um sujeito para outro. Adquirir um jornal próprio sobre 

concursos pode ser mais reforçador do que adquirir um jornal que não trate o tema 

concursos. Decidir fazer parte de um concurso para a Secretaria de Educação do 

Distrito Federal pode não ser reforçador para um aluno de biologia que deseja atuar 

com pesquisa, mas pode ser reforçador para um aluno que deseja desempenhar a 

licenciatura. Porém, como o reforçador é relativo, outros fatores, como região do 

país, localidade de trabalho e salário podem persuadir a escolha. 

Para Todorov, Hanna (2005), a demora de reforço é determinada como o 

período de tempo entre a replicação enviada pelo organismo e o comparecimento do 

estímulo reforçador. O preparo para um concurso requer bastante tempo, é um 

esboço de longo prazo, delongando a liberação do reforço, que pode ser dinheiro, 

estabilidade, entre outros, porém na generalidade se tornar servidor público. Em 

ocasiões de escolha, pesquisas experimentais apresentam predileção pela 

alternativa do reforço menor e menos atrasado ao invés do reforço maior e mais 

atrasado (BLAKELY, POLING, 1991; HYTEN, COLS., 1994, citados em RIBEIRO, 

HANNA, 2003), mostrando que a realidade dos reforçadores é corrompida com os 

crescimentos dos atrasos (CATANIA, 1999).  

Para Granjeiro (2007), os alunos estudam, normalmente, dois anos até atingir 

algum cargo público. Uns estudantes podem passar num período menor de tempo, 

mas para os que já estudam há bastante tempo, o crescimento do atraso pode 

tornar menor a viabilidade do aluno continuar estudando. É notável que muitos 

estudantes parem de estudar e não realizem demais concursos para tornarem-se 

servidores públicos devido ao tempo que ele tem que aguardar. No decorrer da 

preparação do aluno ocorrem diversos episódios que representam o atraso em 

concursos públicos. Por exemplo, há um período de tempo entre a resposta de 
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estudar do aluno e efetuar a prova e passar. Outra ocasião ocorre quando um aluno 

realiza uma prova de especificidade classificatória e eliminatória, e posteriormente 

aguarda o resultado para saber se será capaz de participar da etapa seguinte de 

triagem. Ocorre também um período de tempo entre a aprovação no concurso e a 

posse do cargo. O tempo consumido e o atraso do reforço são modelos de 

resultados aversivos por diminuírem a possibilidade do comportamento do aluno se 

repetir. O resultado aversivo corrobora as respostas de fuga e esquiva e inflige a 

resposta atuante de estudar se essa for manifestada (POHL, 2004). No momento em 

que somente a caracterização atraso de reforço é distinto de uma ocasião de 

escolha, observa-se que existe uma predileção pela opção que exibe menor atraso 

(HANNA, RIBEIRO, 2005). 

Para Skinner (1978), o ato de se comportar de um aluno/estudante pode ser 

determinado pelos resultados das circunstâncias históricas e vigentes, tais 

circunstâncias são apoiadas nas concepções de reforçamento e punição. A título de 

exemplo, tem-se o “chute”, que no momento da prova pode ser punido, enquanto as 

respostas erradas na prova invalidaram as alternativas corretas, contudo, pode 

reforçar no momento em que o estudante obtém acerto em diversas alternativas 

“chutadas”. Para Catania (1999), a punição ocorre quando uma resposta gera 

decorrências que tornam menores sua perspectiva. Já o reforçamento acontece no 

momento em que uma resposta gera decorrências que tornam maiores sua 

perspectiva. Considera-se que um aluno, depois de bastante estudo, obtenha uma 

boa colocação num concurso e devido a isso tenha sido felicitado por um professor. 

Neste momento o professor reforça o comportamento do estudante e a ação de 

estudar amplia a assiduidade (reforçamento positivo), ao passo que outros 

comportamentos não relativos com o estudo diminuem. Ademais, o ato de estudar 

do estudante pode reforçar igualmente o comportamento do professor. 

Considerando bem como um estudante que estuda na véspera de provas (resposta), 

consiga nota para passar (consequência). Esse aluno adquire o reforço imediato da 

resposta que expôs, contudo, existe a possibilidade de que respostas parecidas 

aconteçam futuramente. 

Para concluir, é relevante debater o comportamento de autocontrole, definido 

como “um caso especial de comportamento de escolha” (HANNA, RIBEIRO, 2005). 

De acordo com Skinner (1978), o autocontrole ocorre no momento em que há a 



51 
 

 
 

expectativa do sujeito manusear seu ambiente de forma a modificar seu 

comportamento num amanhã próximo ou distante. Nessa circunstância, há dois tipos 

de respostas: a reguladora e a regulada. A título de exemplo, um aluno é capaz de 

pôr seu celular para despertar pois tem aula no dia seguinte (resposta reguladora) e, 

assim, torna menor a chance de não acordar no horário e, portanto, deixar de ir a 

aula (resposta regulada). O aluno pode igualmente apresentar autocontrole ao 

solicitar que outro indivíduo o acorde no dia seguinte, o que do mesmo modo 

poderia diminuir suas possibilidades de não acordar no horário e, assim, 

desempenhar o que havia programado antes. Podem-se esclarecer as definições de 

resposta regulada e resposta reguladora com relação aos resultados demorados e 

resultados instantâneos. Quando a resposta regulada é enviada, como na situação 

do aluno que põe o celular para despertar, pode-se dizer que a probabilidade 

atrasada, no caso, chegar no horário da aula, desempenha domínio sobre o 

comportamento. De outra forma, ao enviar a resposta regulada, como na situação 

não acordar no horário, pode-se dizer que a probabilidade imediata, nessa ocasião, 

continuar dormindo, desempenha domínio sobre o comportamento (MOREIRA, 

2006). 

 

 

3.2 ESTRATÉGIAS DE ESTUDOS 

 

 

Todo estudante que se dedica aos concursos tem o objetivo de adquirir 

aprovação. De acordo com Pinheiro (2010), existem algumas dicas de caminhos a 

percorrer para alcançar a aprovação. Para ele é preciso construir estratégias e ao 

estudar é preciso conseguir formar a memória semântico-conceitual de longo prazo. 

Pinheiro (2010) declara que também é possível montar estratégias pensando em 

memória de curto prazo, por exemplo, quando se estuda antes de entrar na prova, o 

indivíduo está trabalhando e essa informação vira memória de curto prazo lhe 

estando disponível na hora da prova caso seja perguntado pelo examinador. Então 

surge uma questão importante: O que estudar? 

O autor explica que durante a prova quando o sujeito lembra-se de 

determinado assunto é porque refez a rede sináptica que criamos quando obteve 

aquela informação que o professor passou ou que foi vista no livro, se o indivíduo 
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não tiver essa relembrança no momento da prova é porque durante os estudos não 

refez a rede que foi feita. A todo o momento o indivíduo forma essas redes 

sinápticas e obtém contato com novas informações. 

Com relação ao que precisa ser feito para que essa força sináptica ocorra 

quanto se tem contato com uma informação de maneira a tê-la disponível durante 

uma prova, e o que faz efetivamente com que determinadas informações virem 

memória de longo prazo, Pinheiro (2010), explica seu conceito que corresponde a 

partir de uma série de estudos que desenvolveu com relação ao tema da formação 

da memória de longo prazo – que foi o tema de sua monografia de final de curso na 

especialização lato sensu que realizou em neuroaprendizagem – ao que ele chamou 

de fatores estratégicos para formação da memória de longo prazo. Ele diz fatores, 

porque são elementos que podem ser mobilizados de forma concomitante ou não. E 

chama de estratégicos porque os indivíduos podem trabalhar esses fatores para 

montar estratégias com a mobilização desses elementos no processo de preparação 

para que possam formar memória de longo prazo. Eles são: consistência cognitiva, 

atenção, lógica associativa, repetição, carga emocional. 

Consistência cognitiva tem a ver com o nível de mobilização cognitiva 

empregada no processo de contato com a informação, por exemplo, uma turma 

dividida em dois grupos, pegando o texto sobre um tema que pode ter a ver com o 

que as pessoas conhecem, mas envolvendo informações que elas ainda não tiveram 

contato. Para o primeiro grupo se fala: Leia. Para o segundo se diz: Leia, 

posteriormente faça um resumo, após faça um mapa mental ou conceitual sobre 

esse mesmo texto e, por fim, realize exercícios sobre o conteúdo. A pergunta feita 

com relação à essa situação é: Quem irá lembrar de mais facilidade daqui a algum 

tempo das informações? A resposta é, o grupo 2. Ou seja, quem realizou mais 

mobilização em termos intelectuais e cognitivos, onde a mobilização cognitiva foi 

maior, no caso do segundo grupo, o nível de consistência faz com que o processo 

intelectual seja determinante para a formação de memória a longo prazo em 

comparação com o primeiro.  

Para responder a pergunta inicial ele diz que é preciso pensar de formas 

estratégicas dentro do que precisa ser estudado e das condições existentes. O nível 

de mobilização empregado do ponto de vista cognitivo terá importância para 
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transformar determinada informação em memória de longo prazo. Isso envolverá 

custo de tempo e custo de esforço intelectual. 

O segundo fator estratégico é a atenção. Um não exclui o outro, pelo 

contrário, inclusive, a atenção muitas vezes é um marcador da consistência 

cognitiva. Isto é, a atenção e concentração são fundamentais. Contudo, a atenção é 

a capacidade de valorizar um estímulo em detrimento de outro. O nível de 

concentração e atenção que se emprega num contato com uma informação é 

determinante e fundamental para transformá-la em memória de longo prazo. Alias, 

muitas vezes, essa memória não é formada por falta de atenção. Ou seja, falta de 

valorização do estímulo do ponto de vista intelectual. Quando se pensa em 

concentração temos fatores de desconcentração, é um estimulo que rouba a sua 

atenção do estímulo alvo. 

A Lógica associativa, segundo Pinheiro (2010), é muito importante, pois 

quando se fala em formação de memória está se falando de formação de rede 

sinápticas e, quando se associa uma formação de uma nova rede com alguma que 

já está estabelecida, isso faz com se tenha melhores condições de evocar essa 

rede.  

Sobre Repetição, em outras palavras, quanto mais tiver contato com a 

informação, mais tende a facilitar condições de evocá-la, logo, o que está por trás 

disso é a reiteração da rede sináptica. Isto é, de tanto refazê-la, ela se transforma 

uma memória de longo prazo.  

A carga emocional é um aspecto emocional fundamental, onde os traumas 

são experiências em que o indivíduo possui mobilização emocional muito forte. 

Quando se tem uma emoção, por trás disso, pensando do ponto de vista 

neurofuncional tem-se a liberação de dois neurotransmissores chamados, dopamina 

e noradrenalina. A emoção em termos de tensão, de susto, tem a liberação de 

noradrenalina, em termos de felicidade tem dopamina, que são dois 

neurotransmissores importantes no processo de concentração como também no de 

memória.  

Izquierdo (2004) possui um gráfico em seu livro que mostra a relação 

formação de memória versus quantidade de hormônio. No caso hormônio que irá 

virar noradrenalina. Ivan mostra que é um gráfico em forma de chapéu, porque 

quando aumenta o nível de noradrenalina vai aumentando a capacidade de 
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memória, até que chega num devido momento que tem um pico e isso começa a cair 

quando chega embaixo, ou seja, quando tem muito hormônio e a memória zera 

(situação da amnésia). Isto posto é um determinado trauma que a pessoa esquece e 

não lembra, mas até um determinado nível ela lembra, pelo fator emocional. A 

motivação, o nível de envolvimento e o estado emocional são muito importantes 

para a formação de memória de longo prazo. 

Outro fator que é importante tomar cuidado envolve condições mínimas como 

sono, stress e atividade física que repercutem nesse aspecto emocional. 

Até aqui foi possível compreender que para formar memória de longo prazo é 

preciso ter a força sináptica e, que por trás disso é possível ter esses tais cinco 

fatores. A primeira preocupação é obter consciência e começar a entender o que 

esta sendo feito do ponto de vista estratégico. Pensar nas estratégias de estudo, 

inclusive rever o que se tem feito e pensar no que fazer em diante, e ao não se 

lembrar de uma determinada informação, deve-se interrogar-se tentando buscar 

alternativas para o que faltou, talvez tenha sido a repetição, ou então a consciência 

cognitiva, e até mesmo não tenha estado concentrado o suficiente. Sobretudo, é 

preciso ter esse cuidado do ponto de vista estratégico para que se saiba o que esta 

sendo feito o que será feito e o que já foi feito. 

As estratégias para formação de memória de longo prazo dada por Pinheiro 

(2010) são a partir da mobilização desses fatores estratégicos. O autor explica três 

frentes estratégicas: técnicas mnemônicas, técnica da categorização, separação de 

conceitos lógicos e arbitrários. Técnicas mnemônicas tem por trás a ideia da lógica 

associativa. Essa lógica associativa da memória tem por trás a ideia das redes 

sinápticas. É como se fosse formar uma nova rede pegando carona naquela que já 

se tem consolidada, ou seja, está sendo feita uma associação.  

Pinheiro (2010) desenvolveu um conceito chamado aprendizagem de 

significados parcial e total. Segundo ele, a aprendizagem de significados é quando 

aprendemos alguma coisa nova associando ao que já existe. Quando o autor se 

refere em parcial e total é que a parcial tem um significado para o individuo, mas o 

significado pra ele não corresponde ao significado real e natural do conceito, por 

isso chamou de aprendizagem de significado parcial e não total. A total seria quando 

se faz associação relacionada ao conceito.  
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Outra técnica é a da categorização, ela tem a ver com a ideia de consistência 

e com a ideia da lógica associativa onde o objetivo é formar fatores estratégicos. Um 

exemplo dado pelo autor é uma imagem com objetos. Ao olhar a imagem uma única 

vez e em seguida dizer o nome de todos os objetos, talvez o indivíduo não consiga 

lembrar-se de todos. Mas se ele estabelecer categorias para essa resposta, como, 

por exemplo, separar em objetos inanimados, seres do reino animal, seres do reino 

vegetal a resposta se tornará mais fácil, logo essa divisão em categorias ajuda na 

memorização porque o que se encontra por trás disso é uma lógica de 

categorização. Quando categorizamos as coisas, fica mais fácil. Isso tem por trás 

uma ideia de lógica associativa e consistência cognitiva, porque categorizar significa 

primeiro estabelecer categorias, segundo enquadrar as informações nas categorias. 

Isso permite também fazer uma associação. Outro conceito importante é a 

separação em termos de conceitos lógicos e arbitrários.  

A preocupação que Pinheiro (2010) teve foi apresentar cinco fatores 

estratégicos para formar memórias de longo prazo chamando atenção 

principalmente para consistência cognitiva, para a repetição e para a lógica 

associativa, sabendo que os outros dois a atenção e as condições emocionais são 

igualmente importantes, mas ele quis mobilizar estrategicamente esses três 

primeiros. 

O autor chama a atenção para uma tendência de potencial de consistência de 

cada uma as técnicas: resumos, esquemas, mapas mentais, formulação de 

perguntas e sublinhar texto. Elas terão que estar relacionadas com um potencial de 

mobilização cognitiva, por exemplo, no caso dos resumos, tem um nível de 

mobilização cognitiva elevado, inclusive, isso envolve esforço como tempo, 

pensando na lógica de consistência, ele tende a ter um percentual de consistência 

maior, portanto forma memórias de longo prazo com maior potencialidade. Contudo, 

para algumas situações talvez o caminho seja fazer um resumo, para outras seria 

fazer um mapa mental, então deve ser pensado no ponto de vista estratégico nessa 

lógica e mobilização. Talvez nem possa fazer resumo pelo tempo demandado, no 

fim o que ele quer dizer é que é necessário refletir o que tem que ser estudado, o 

que tem de condições, inclusive em relação ao tempo e vale a pena investir. 

Ademais existe outro aspecto que é uma das criticas que Neiva faz desse 

estudo da Associação Americana de Sociologia, é que existe um outro conceito 
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importante que são os chamados estilos de aprendizagem, cada indivíduo tem um 

estilo de aprendizagem diferente que pode ser compatível com uma determinada 

técnica de estudo, o que não se deve confundir com estilo cognitivo. O estilo 

cognitivo é a forma que o indivíduo mais propende adotar para captar a informação, 

auditiva, visual ou sinestésica. Estilo de aprendizagem é processamento da 

informação.  

Existem estilos de aprendizagem, são eles: teóricos, pragmáticos, ativos e 

reflexivos. Teórico é aquele indivíduo que precisa teorizar em cima do que ele 

estuda para que se possa processar determinada informação. O teórico tem muito a 

ver com o reflexivo. O pragmático precisa fazer alguma coisa, aquilo tem que ter 

sentido prático, ele tem que ver e fazer algo com sentido prático. O ativo é o que 

precisa efetivamente fazer alguma coisa. Para cada técnica de estudo o indivíduo 

terá uma compatibilidade maior com determinado estilo de aprendizagem. Neiva 

estabeleceu a seguinte relação: Resumos tende a serem mais eficientes para quem 

tem o estilo teórico; Esquemas para quem é mais pragmático; Mapa mental para 

quem é ativo; Formulação de perguntas para quem é teórico e ativo; Sublinhar 

textos para quem é mais reflexivo. Exercícios também é uma técnica de estudos 

importante, é preciso fazer exercício com relação a algo que se teve contato antes. 

Mas vai ter a ver com estilo ativo e pragmático. Então é preciso pensar também em 

temos de qual técnica é mais adequada para o estilo de aprendizagem do indivíduo, 

de modo para que de uma para outra pessoa uma técnica possa ter mais sentido, 

considerando o seu natural estilo de aprendizagem. Além disso, trabalhar pensando 

exatamente naqueles fatores estratégicos mobilizadores da memória para 

transformar em memória de longo prazo é o principal objetivo. 
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4 O SISTEMA: DIRECIONAMENTO PARA CONCURSOS 
 

 

Este capítulo apresenta todos os dados até o momento do sistema de 

Direcionamento para Concursos, desde a proposta completa, passando por todas as 

fases realizadas de modo completo ou parcial até o momento, até a indicação dos 

próximos passos.  

Como se trata de uma proposta complexa e que certamente não seria 

concluída no âmbito de um trabalho de graduação foram realizadas etapas de 

obtenção de dados, estudo de viabilização do sistema e início do desenvolvimento. 

 

 

4.1 A PROPOSTA 

 

 

Ao utilizar o sistema os indivíduos serão avaliados conforme o seu 

desempenho. Existem duas fases. Na primeira são feitas perguntas contendo 

diversas áreas a fim de filtrar a relação: perfil do candidato x área que melhor se 

identifica. Ao final da primeira fase é feito um mapeamento sobre o desenvolvimento 

do indivíduo naquela etapa, ilustrando a quantidade de acertos que ele obteve em 

cada área. Baseado nisso o sistema fará uma indicação de concursos que cobram 

com relevância em seu conteúdo programático a área que esse indivíduo obteve 

melhor desempenho.  

O sistema também apresenta a opção de treinar especificamente para o 

concurso que o indivíduo deseja mesmo sem ter sido uma das indicações 

automáticas após o mapeamento. Nesse seguimento, eis que surge a segunda fase 

do sistema, onde são propostas questões de provas anteriores do concurso 

específico que foi selecionado pelo indivíduo. Nessa fase será um método de reforço 

em conjunto com a prática que irá fazê-lo treinar visando aprimorar os resultados e a 

chance de aprovação.  

Uma vez que realizou a primeira fase o candidato deve ter acesso a um valor 

de desempenho por área de conhecimento (DA), como pode ser visto no exemplo da 

Equação 1. 
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E1 = DA1 + DA2 + ... + DAn (Equação 1) 

 

Realizada a fase de mapeamento o candidato é livre para escolher qual 

carreira de concurso deseja realizar a fase de treinamento, no entanto, o sistema 

deve indicar àquelas com as quais seu desempenho na fase 1 indica maior 

probabilidade de aprovação. Isto deve ser feito considerando a proximidade entre o 

coeficiente de desempenho do candidato para cada área de conhecimento na 

Equação 1 com cada coeficiente necessário para aprovação com base nas últimas 

edições daquele concurso, aqui denominada Equação Real do Concurso (ERC). O 

formato da ERC é exatamente o mesmo de E1 apenas ajustando o parâmetro de 

desempenho em cada uma das áreas (DA). 

Pensamos que a realização de questões presentes em edições anteriores de 

um determinado concurso é uma etapa importante no caminho para a aprovação.  

 

 

4.2 DADOS DOS CONCURSOS 

 

 

Após a proposta foi produza uma planilha de concursos, afinal se espera que 

todo candidato que utilize o sistema tenha acesso a alguma sugestão de carreira.  

As provas pesquisadas e obtidas como base para o nível fundamental de 

escolaridade foram:  

 Colégio Naval (CN);  

 Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR);  

 Prefeitura de Nova Cruz/RN;  

 Prefeitura de Santa Cecília/SC;  

 Prefeitura de Coromandel/MG.  

 

E as provas com nível médio de escolaridade foram:  

 Escola Naval (EM);  

 Escola Preparatória de Cadetes do Exército (ExPCEx);  

 Curso de Formação de Sargentos (EsSa);  
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 Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Aeronáutica (CFOAV, 

CFOINF, CFOINT);  

 Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS);  

 Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA);  

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;  

 Fundação do ABC – Central de Convênios Município de Itatiba;  

 Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP);  

 Tribunal Regional Federal (TRF) – 2ª Região;  

 Fundação Hospitalar Getúlio Vargas;  

 Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFF);  

 Prefeitura de Nova Cruz/RN;  

 Prefeitura de Santa Cecília/SC; Companhia de Gás do Ceará (Cegas);  

 Ministérios das Cidades Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre 

S.A (TRENSURB);  

 Minas Gerais Administrações e Serviços S.A (MGS);  

 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ);  

 Fundação Hemocentro de Brasília; Agência Estadual de Regulação de 

Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia 

(Agerba);  

 Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (MS);  

 Prefeitura de Coromandel/MG;  

 Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);  

 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);  

 Banco do Brasil; Vestibular UNESP. 

 

 

4.3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
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Optou-se por desenvolver consideando o padrão da página oficial1 do grupo 

de pesquisa Tecnologia, Educação e Cognição (TEC) a fim de minimizar custos para 

disponibilização do sistema após a conclusão. 

A elaboração do banco de dados contou com auxílio de especialista em 

função da complexidade e tempo, as tabelas definidas estão apresentadas na seção 

4.3.1. Após, tem-se a seção de interfaces onde estão disponíveis as fases de 

mapeamento ou levantamento e também a fase de treinamento. 

 

 

4.3.1 Banco de dados 

 

 

De acordo com Korth (1994), um banco de dados “é uma coleção de dados 

inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico”, isto é, 

toda vez que for possível alocar informações que abordam o mesmo assunto e 

relacionam-se, é possível dizer que há um banco de dados.   

As tabelas usadas para criar o banco de dados do sistema serão 

apresentadas individualmente a seguir. 

A Tabela Usuário armazena dados dos usuários e administradores do 

sistema. Futuramente pode-se complementar e utilizar esses dados para criar uma 

base com os resultados obtidos dos usuários no levantamento e no treinamento, 

podendo obter assim uma rica base com dados possivelmente úteis para uma 

mineração de dados. Campos: (1) cod_usu: Código do usuário; (2) nome: Nome do 

usuário; (3) sobrenome: Sobrenome do usuário; (4) e-mail: E-mail para acesso do 

usuário; (5) senha: Senha de acesso do usuário. 

 

                                                           
1
 Disponível em http://www.tecgrupo.com 
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Figura 1 - Tabela Usuário 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Tabela Concurso armazena os dados básicos acerca dos concursos. 

Campos: (1) cod_conc: Código do concurso; (2) descrição: Nome do concurso; (3) 

sigla: Sigla do concurso (utilizada para facilitar referenciar o mesmo); (4) qtd_quest: 

Quantidade e total de questões presente no concurso (usado para normalização de 

quantidades de questões de cada disciplina). 
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Figura 2 - Tabela Concurso  

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Tabela Disciplina tem os campos (1) cod_disc: Código da disciplina; (2) 

descrição: Nome da disciplina. 

 

Figura 3 - Tabela Disciplina 

 

Fonte: Autoria Própria 
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A Tabela Estrutura da Prova é onde cada prova dos concursos vai ser 

cadastrada e tem os campos (1) cod_estrutura_prova: Código de uma parte (cada 

parte corresponde a uma disciplina) de uma prova; (2) cod_conc: Código do 

concurso relacionado; (3) cod_disc: Código da disciplina relacionada; (4) qtd: 

Quantidade de questões desta disciplina presente na prova deste concurso, já 

normalizada. 

 

Figura 4 – Tabela Estrutura da Prova 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Tabela Quest_01 contém dados relacionados ao enunciado das questões 

utilizadas no levantamento. Feita de maneira simplificada, mas pode ser alterada 

para armazenar outros componentes que normalmente aparecem juntos com o 

enunciado como figura, gráficos, tabelas, textos complementares, etc. Campos: (1) 

cod_quest_01: Código da questão; (2) descrição: Texto do enunciado; (3) cod_disc: 

Código da disciplina relacionada; (4) origem: Fonte de onde foi tirada a questão (no 

caso ENEM); (5) ano: Ano correspondente ao da questão. 

O mesmo ocorre com a tabela Quest_02, mas para a fase de treinamento. 
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Figura 5 - Tabela Quest_01 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Tabela Alter_01 armazena os dados relacionados às alternativas das 

questões que fazem parte do levantamento. Campos: (1) cod_alter_01: Código da 

alternativa; (2) descrição: Texto da alternativa; (3) cod_quest_01: Código da questão 

relacionada; (4) sit: guarda 0 se a alternativa não for a correta, e 1 se for a correta. 

O mesmo ocorre com a tabela Alter_02 só que para a fase de treinamento. 
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Figura 6 - Tabela Alter_01 

 

Fonte: Autoria Própria 
 

 

4.3.2 Interfaces 

 

 

A Tela inicial do sistema (Figura 7) contém data em tempo real, apresentação 

da plataforma, botões que dão acesso às informações adicionais e ajuda, espaço 

para cadastro e login da conta, redefinição de senha. Na parte superior está a 

versão em fase de modelagem e a seguir a versão em funcionamento. 
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Figura 7 – Proposta e Tela Inicial 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

A tela para redefinição de senha possui apenas um espaço para inserção do 

email e da nova senha. As telas de informações e de ajuda, Figura 8, possuem 

textos explicativos e formas de contato. 
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Figura 8 – Propostas, Tela Informações e Tela Ajuda 

 

  

Fonte: Autoria Própria 

 

A tela de acesso exclusivo ao administrador contém opções para cadastrar 

questões das fases levantamento e treinamento, além da possibilidade de cadastrar 

novos concursos. 
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Figura 09 – Tela Administrador 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

Ao escolher cadastrar questões na fase de mapeamento ou de treinamento a 

tela da Figura 10 é apresentada, nela é possível selecionar a matéria, o concurso, 

inserir o ano, preencher o enunciado, cada uma das alternativas presentes e a 

alternativa correta. 

 

Figura 10 – Tela Cadastro de Questões 

 

Fonte: Autoria Própria  
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Ao optar por cadastrar novo concurso, são exibidas as opções de descrição e 

sigla, as quais são apresentadas ao cadastrar novas questões, e além destas tem-

se que informar a quantidade de questões em cada uma das áreas de 

conhecimento, até o momento definidas como: Matemática, Português, História, 

Geografia, Inglês, Física, Química e Biologia. 

  

Figura 11 – Tela Cadastro Concursos 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

Ao optar por realizar a fase de mapeamento ou levantamento, são 

apresentadas na versão atual cinco questões retiradas de provas anteriores do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de cada matéria, sendo elas: matemática, 

português, história, geografia, inglês, física, química e biologia. Cada questão possui 

cinco alternativas onde apenas uma é a correta (Figura 12).  
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Figura 12 - Proposta e Tela Questões Levantamento ou Mapeamento 

 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

Ao escolher uma alternativa é apresentada a próxima questão até que se 

chegue ao final O indivíduo vai avançando e somente ao final é mostrado seu 

desempenho. O sistema apresenta ao usuário a quantidade de acertos em cada 

área do conhecimento, deixando em evidência a que ele teve pior desempenho 

(Figura 13).  
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Figura 13 - Tela Resultado Levantamento 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

Na parte inferior da mesma tela se tem no primeiro campo a lista de 

concursos com maior proximidade ao desempenho alcançado pelo candidato e no 

segundo campo a lista completa dos concursos disponíveis na base de dados. 

Escolhendo qualquer das opções o usuário tem acesso ao botão Treinar para que 

realize as questões. 
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Figura 14 – Tela Treinamento 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

 

A tela de acesso ao resultado do treinamento realizado com base nas 

questões respondidas na segunda fase do sistema o usuário tem a quantidade de 

acertos em cada matéria. Dessa vez não destaca a que ele se saiu pior. Todas as 

quantidades de acertos são mantidas no mesmo padrão de cores. É exibida uma 

mensagem informando a taxa de sucesso em porcentagem. O usuário tem a opção 

de realizar quantas vezes desejar um novo treinamento. 
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Figura 15 – Tela Resultado Treinamento 

 

Fonte: Autoria Própria  
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5 – CONCLUSÃO 
 

 
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o 

preparo de estudos para realizar um concurso é difícil, pois ele engloba diversas 

situações que mexem completamente com a estrutura mental e física do ser 

humano. Além disso, também permitiu pesquisas bastante enriquecedoras sobre os 

aspectos cognitivos, leis e decretos brasileiros que regem o concurso público. Pude 

também ao criar o sistema, colocar em prática os conhecimentos obtidos no decorrer 

da graduação.  

Com este trabalho foi possível consolidar conhecimentos e entender que as 

tarefas mentais acontecem de modo diferente em cada ser humano e varia conforme 

o nível de capacidade de cada um. E através de táticas, do reforçamento positivo, é 

possível obter uma ampliação da assiduidade para realizar qualquer tarefa, inclusive 

estudar para concursos.  

A proposta deste trabalho criou duas questões que considero pertinente 

destacar, porém as respostas atingidas para elas não têm relevâncias estatísticas. 

Mas pode ser ponto de partida para uma análise e estudos futuros: (1) Fazer todas 

as provas de um concurso facilita uma aprovação? (2) Quanto tempo de treinamento 

utilizando o sistema para obter a aprovação? Para a primeira pergunta, em minha 

opinião considero que sim. Acredito que se um indivíduo fizer todas as provas 

anteriores de um concurso, e obtiver rendimento de cem por cento em todas as 

provas ele estará aprovado. Porém, essa é uma hipótese incomprovada, tendo em 

vista que é necessário ter um acompanhamento maior desse indivíduo. Para a 

segunda pergunta, eu acredito que ao começar a utilizar o sistema, sendo dedicado 

e praticando todos os dias, ele adquire a aprovação.  

No decorrer do uso do sistema, realizar a inserção de mensagens com 

conteúdos comportamentais ao identificar uma efetuação muito rápida ou muito 

demorada das questões é uma ideia que não foi implantada, mas também – assim 

como as duas questões anteriores – pode ser pensada e inserida como projeto de 

estudo e trabalhos futuros. Tendo em vista que haverá um momento que existirá 

uma queda no rendimento do indivíduo ou ele poderá começar a “chutar” questões, 

o sistema deverá ser programado para identificar essa queda através de erros ou 
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acertos constantes num tempo curto e enviar uma mensagem em tempo real 

pedindo que o usuário vá descansar, comer alguma coisa, ou rever sua dedicação, 

entre outras. 

Para concluir, este é um trabalho inicial, não completo, que foi desenvolvido e 

está em funcionamento. Apesar de não ter feito testes acredito na contribuição que 

ele tem. Torna-se necessário o aprimoramento da ideia, alguns ajustes para obter 

resultados com o objetivo proposto. 
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