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1. APRESENTAÇÃO 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro publicou edital 
para a realização de concurso público para o cargo de Analista de 
Controle Externo.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos.

REMUNERAÇÃO INICIAL BRUTA
R$ 13.708,81

JORNADA DE TRABALHO 
40 horas semanais.

REQUISITOS
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
em Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia da 
Computação ou de curso de nível superior correlato na área de Informática 
ou Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
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2. VAGAS 

ANALISTA DE 
CONTROLE 
EXTERNO

TOTAL:

Vagas para ampla 
concorrência
Vagas para candidatos 
negros e indígenas
Vagas para 
candidatos 
com deficiência
Vagas para 
candidatos hipossu- 
ficientes economica- 
mente

07

01

01

01
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS

CONHECIMENTOS BÁSICOS Nº DE QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

100
LÍNGUA INGLESA

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITO ADMINISTRATIVO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Nº DE QUESTÕES

ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES 

100

BANCO DE DADOS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE

INFRAESTRUTURA

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

QUESTÕES DISCURSIVAS Nº DE QUESTÕES

QUESTÕES DISCURSIVAS 03
ESTUDO DE CASO 01
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de ANALISTA DE CONTROLE 
EXTERNO  elaborado com base no edital e nas estatísticas de incidência de questões 
por disciplinas. Por isso, é um curso focado no que realmente é cobrado em prova, 
ou seja, os assuntos dentro das disciplinas já estão organizados na ordem do que 
mais tem chance de cair na prova. 

Confira nossa análise sobre o que a banca CEBRASPE tem cobrado nos últimos anos:
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5. ETAPAS

NÚMERO DE QUESTÕES

• 200 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Julgamento CERTO ou ERRADO. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

• A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas 
marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a 
resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito 

oficial definitivo das provas; 1,00 ponto negativo, caso a resposta 
do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial 
definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja 

marcação dupla (C e E).

CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO

• Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público 
o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:
• a) obtiver nota inferior a 20,00 pontos na prova objetiva de 

conhecimentos básicos;
• b) obtiver nota inferior a 30,00 pontos na prova objetiva de 

conhecimentos específicos;
• c) obtiver nota inferior a 60,00 pontos no conjunto das provas 

objetivas. 

DATA - TURNO - TEMPO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

• 24/04/2022;
• Manhã;
• 5 horas.

PROVA OBJETIVA
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TIPO TEXTUAL

• 03 questões discursivas. 
• 01 estudo de caso

TEMAS COBRADOS NAS QUESTÕES

• Parte do edital referente aos conhecimentos específicos:
• Análise de dados e informações;

• Banco de dados;
• Desenvolvimento de sistemas;

• Engenharia de software;
• Infraestrutura;

• Segurança da Informação. 

PONTUAÇÃO

• Pontuação Total: 60 pontos.
• Pontuação para cada questão: 10 pontos.

• Pontuação para o estudo de caso: 30 pontos. 

CRITÉRIO DE REPROVAÇÃO

• Será eliminado e não terá classificação alguma no concurso o 
candidato que obtiver nota das questões discursivas inferior a 

15,00 pontos.
• Será eliminado e não terá classificação alguma no concurso o 

candidato que obtiver nota do estudo de caso inferior a 15,00 
pontos. 

PROVA DISCURSIVA
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PONTUAÇÃO

• A avaliação de títulos valerá 13,00 pontos, ainda que a soma dos 
valores dos títulos enviados seja superior a esse valor.

• Eis a tabela com os títulos válidos e a respectiva pontuação: 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

NÚMERO DE LINHAS

• Até 20 linhas para cada questão.
• Até 60 linhas para o Estudo de Caso. 

DATA DE REALIZAÇÃO - TURNO - TEMPO PARA EXECUÇÃO

• 24/04/2022; 
• Tarde;

• 4 horas.
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 04/02/2022 a 24/02/2022 

• https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/TCE_RJ_21_
ANALISTA/arquivos/ED_1_2021_TCE_RJ_ANALISTA_
ABERTURA.PDF

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$165,00

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-tce-rj-confira-tudo-sobre-as-vagas-abertas-
de-nivel-medio-e-superior/

DATA DA 
PROVA • 24/04/2022
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CANAIS 
 Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!

BONS ESTUDOS!




