
 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 
CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 

 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ANÁLISE DE SISTEMAS  

 
O candidato deverá apresentar, em seu texto, as seguintes informações: a forma de iniciar o Remote Desktop 
Connection (Conexão do Desktop Remoto); como seria feita a conexão; em que porta a conexão se dará (porta 
3389); o tipo de licença que será utilizada; e, os recursos apresentados. 
 
Fonte: BATTISTI, J.; SANTANA, F. Windows Server 2008 – Guia de estudos completo: implementação, administração 
e certificação. Rio de Janeiro: Novaterra, 2009. 
 
Espera-se que o candidato apresente as seguintes informações: 

 
a) A forma de iniciar o Remote Desktop Connection (Conexão do Desktop Remoto). Valor: 1 ponto 
O candidato deverá mencionar as duas formas de se iniciar o Remote Desktop Connection; para iniciar o Remote 
Desktop Connection, podem ser utilizadas duas formas. Utilizando o comando mstsc, na aba Executar do Windows, 
será mostrada uma tela do RDC (Remote Desktop Client – Cliente de Desktop Remoto). A outra forma é: Iniciar  
Todos os programas  Acessórios  Conexão da Área de Trabalho Remota. 
 
b) Como seria feita a conexão. Valor: 1 ponto 
O candidato deverá citar essa opção, para acessar o servidor ou as máquinas da rede, remotamente. Para que a 
conexão ou o acesso remoto possa ser realizado, deve-se inicialmente habilitar o Remote Desktop no servidor. Deve-
se utilizar o cliente RDC (Remote Desktop Client – Cliente de Desktop Remoto) para que a conexão remota seja 
estabelecida. 
 
c) Em que porta a conexão se dará (porta 3389). Valor: 1 ponto 
O candidato deverá citar a porta utilizada pelo Terminal Server. 
A porta utilizada é a 3389 
 
d) Tipo de licença utilizada. Valor: 1 ponto 
Os dois tipos de licença que o candidato deverá mencionar são 
Per-user (Por usuário): Per-device (Por dispositivo):  
 
e) Recursos apresentados. Valor: 2 pontos 
Espera-se que o candidato disserte sobre os componentes utilizados para exercer os trabalhos, inclusive uma breve 
explicação sobre os tipos de licença usados. 
O Remote Desktop permite administrar servidores e estações de trabalhos remotamente, sem a necessidade de 
estar fisicamente ao lado do servidor ou estação de trabalho. É um recurso extremamente útil para os 
administradores de rede e analistas de suporte, pois exclui, na maioria dos casos, a necessidade de se deslocar para 
resolução de problemas simples. 
O candidato deve mencionar os seguintes recursos, ou alguns deles, dependendo do conteúdo da resposta:  
Instalação dos seguintes componentes:  
Terminal Server – (deve ser citado) 
Licenciamento do TS – (deve ser citado) 

 Per-user (Por usuário): esse tipo de licença é válido somente para um usuário específico e será validado 
futuramente através do GUID da conta do usuário. 

 Per-device (Por dispositivo): esse tipo de licença é válido somente para um computador específico e será validado 
futuramente através do GUID da conta do usuário. 



 

 

Um detalhe que deverá ser informado é que todos os usuários que desejarem se conectar com o terminal server de 
forma remota deverão possuir uma licença válida. As seguintes conexões se relacionam a esse detalhe: utilização do 
RDP, RDP sobre HTTPS ou qualquer outro protocolo de terceiro. 
Agente de Sessão TS (opcionalmente poderá ser mecionado) 
Gateway TS (opcionalmente poderá ser citado) 
TS Web Access (opcionalmente poderá ser citado). Esse item deve ser mencionado, caso o candidato opte em citar o 
acesso ao Terminal Server via Web, que é uma opção muito viável para as empresas, atualmente. 

 

 
 



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 
CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 

 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ADMINISTRATIVA  

 
Entendendo o Accountability (texto de Paludo, 2010): 

Embora de origem remota, o termo Accountability “veio para ficar” a partir da terceira onda de democratização dos 
anos 80/90. Um objetivo dos regimes democráticos é aumentar a responsabilização (accountability) dos 
governantes. Os políticos devem estar permanentemente prestando contas aos cidadãos. Quanto mais clara for a 
responsabilidade do político perante os cidadãos, e a cobrança destes em relação ao governante, mais democrático 
será o regime (Caderno Mare 01).  

A utilização de recursos públicos e a prestação de contas sempre foram objeto de debate e preocupação, haja vista 
os constantes e contínuos desvios e má aplicação desses recursos, aliados à falta de penalização das autoridades 
responsáveis pela sua destinação. Como solução, busca-se não só fortalecer os controles, mas também despertar a 
consciência da correta utilização dos recursos e da necessidade de prestação de contas transparentes. O controle 
social também exerce importante papel neste contexto.  

A noção de accountability encontra-se relacionada com o uso do poder e dos recursos públicos, em que o titular da 
coisa pública é o cidadão, e não os políticos eleitos. Nas experiências de accountability quase sempre “estão 
presentes 3 dimensões: informação, justificação e punição”. Essas dimensões podem ser vistas como diferentes 
modos para se evitar e corrigir abusos cometidos por governos, políticos e gestores públicos, “obrigando que seu 
exercício seja transparente; obrigando que os atos praticados sejam justificados; e sujeitando o poder à ameaça de 
sofrer sanções”. (Schleder, apud Ana Mota, 2006)  

O conceito de accountability pressupõe duas partes: uma que delega a responsabilidade e a outra que é responsável 
por gerir os recursos. Concomitantemente, cria-se a obrigação de prestação de contas por parte de quem administra 
os recursos, que deverá demonstrar, através dos resultados obtidos, o bom uso desses recursos.  

Accountability pode ser entendido como a “capacidade do sistema político de prestar contas de suas promessas aos 
cidadãos”. Em auditoria, accountability é “a obrigação de responder por uma responsabilidade outorgada”. Isso 
inclui o lado que delega responsabilidade e o lado que presta contas pelos recursos utilizados.  

Ana Mota (2006) entende que accountability “consiste na relação obrigacional que determina que quem recebeu 
um múnus de alguém deve prestar esclarecimentos de seus atos, motivando-os, e, se apurada alguma 
irregularidade, estará sujeito a sanção”. Refere-se à contrapartida do poder de tomar decisões e de utilizar recursos 
públicos, refere-se à prestação de contas. Mas não reside somente no fato da prestação de contas, mas no fato de 
responsabilizar-se pela correta utilização dos recursos, para que atendam às necessidades públicas e, ao mesmo 
tempo, respeitem as normas legais aplicáveis.   

Há um lado de responsabilização pessoal nesse conceito, por isso, quanto mais pulverizada a decisão e a aplicação 
dos recursos mais difícil será o accountability. (Herman Bakvis e Luc Juillet, 2004)  

Atenção: Accountability inclui a obrigação de prestar contas, mais a responsabilização pelos atos e resultados 
decorrentes da utilização dos recursos.  

Outro termo utilizado nesse contexto é a “responsividade”, em que os governantes responsivos obedecem aos 
desejos ou determinações dos cidadãos (o que os levaria a adotar políticas para atender esses desejos). Os governos 
são responsivos “quando promovem os interesses dos cidadãos, adotando políticas escolhidas pelos cidadãos”. 
(Wagner Araújo e Marco Gomes, 2006)   

A responsividade não é um termo autônomo, ela vincula-se ao termo accountability, como um de seus elementos, 
assim como a responsabilidade. Segundo Lamartine Braga et al (2008), o governo responsivo “executa fielmente as 
políticas do dia a dia; satisfaz as necessidades dos grupos de clientes; comunica-se e toma conselhos; usa políticas 
atuais que satisfazem as necessidades dos cidadãos envolvidos”.   



 

 

Num ambiente democrático há um forte aspecto político no accountability. Para Adam Przeworski (1996), há 
accountability nos governos quando “os cidadãos têm possibilidade de discernir aqueles que agem em seu 
benefício”, e, assim, são capazes de lhes conceder aprovação e/ou lhes impor sanções, de forma que “os 
governantes que atuam em prol do benefício dos cidadãos sejam reeleitos, e os que não o fazem sejam derrotados”.   

Na literatura há menção a 3 tipos de accountability: o horizontal e o vertical estabelecidos por Guillermo O’Donnel e 
o societal. 

O accountability horizontal ocorre através da mútua fiscalização e controle existente entre os poderes (os freios e 
contrapesos), ou entre os órgãos, por meio dos Tribunais de Contas ou Controladorias Gerais e agências 
fiscalizadoras – pressupõe uma ação entre iguais ou autônomos. Esse accountability refere-se a “transparência das 
ações da gestão pública em relação aos agentes que podem fiscalizá-las e puni-las”. (Marcelo Amaral, 2007)  

O accountability horizontal pressupõe que existam órgãos próprios de Estado detentores de “poder e capacidade, 
legal e de fato, para realizar ações, tanto de monitoramento de rotina quanto de imposição de sanções criminais ou 
de impeachment, em relação a ações ou omissões ilegais exercidas por outros órgãos ou agentes do Estado”. 
(O’Donnel, apud Ana Mota, 2006) 

Atenção: A ação entre iguais ocorre entre os poderes (freios e contrapesos) e a ação entre autônomos se dá 
mediante as agências e órgãos (dos poderes ou independentes).   

São mecanismos/instrumentos de exercício do accountability horizontal: o sistema de freios e contrapesos 
estabelecidos na constituição; a atuação do Ministério Público; os Tribunais de Contas, as Controladorias Gerais e 
Agências Fiscalizadoras; as Ouvidorias Públicas; os Partidos Políticos. Há autores que também incluem a imprensa 
em geral.  

O accountability vertical ocorre quando os cidadãos controlam os políticos e governos através de plebiscito, 
referendo e voto, ou mediante o exercício do controle social – pressupõe uma ação entre desiguais. O accountability 
vertical refere-se à “transparência das gestões em relação aos eleitores que podem assim fiscalizá-las e puni-las, 
principalmente através do voto em eleições livres e justas”. (Marcelo Amaral, 2007) 

Na teoria da relação agente-principal, os cidadãos são o “principal” e os governos e políticos são o “agente”. O 
accountability vertical tem caráter político e pode ser considerado um mecanismo de soberania popular, incidindo 
sobre os atos dos políticos e demais agentes públicos. Os principais mecanismos/instrumentos são o voto e a ação 
popular. Para O’Donnel apud Ana Mota (2006) accountability vertical são “os mecanismos institucionais que 
possibilitam ao cidadão e à sociedade civil exigir a prestação de contas pelos agentes públicos, sendo as eleições 
livres e justas, o principal”.  

Atenção: Os principais mecanismos de accountability vertical são o voto e a ação popular.  

O terceiro tipo é o accountability social (ou societal), que não está ligado ao cidadão e ao voto, mas, sim, às diversas 
entidades sociais, como associações, sindicatos, ONG’s, mídia etc., que investigam e denunciam abusos cometidos e 
cobram responsabilização. Segundo Smulovitz e Peruzzotti (2000) o accountability social é um mecanismo de 
controle não eleitoral, que utiliza ferramentas institucionais e não institucionais, e envolve múltiplas associações, 
movimentos ou mídia, com vistas a expor erros e falhas do governo, incluir novas questões na agenda pública ou 
influenciar as decisões políticas.  

É uma espécie de controle social realizado pela sociedade civil, que procura alcançar também os burocratas 
gestores, e não somente políticos ou governos. São características dessas entidades a grande diferença (assimetria) 
de recursos e a ausência de mandato legal para o exercício de accountability.   

O accountability societal é incapaz de aplicar sanções contra os agentes públicos em casos de transgressões, pois 
não possui competência/poder legal para isso; e pressupõe a existência de liberdade de expressão para denunciar os 
erros/falhas dos governos e gestores públicos. Segundo Luis Miguel (2005), suas advertências e denúncias ganham 
efetividade apenas quando sensibilizam alguma instituição de controle: o Ministério Público, o Tribunal de Contas 
ou o eleitorado.  

Atenção: O accountability societal é capaz de alcançar também os gestores públicos.  



 

 

 Accountability no Brasil: 
O processo de construção do accountability é lento, e depende em grande parte de cobrança pela população. 
“Queremos dizer que a accountability é um processo em construção na sociedade brasileira, e não dá para esperar 
da noite para o dia uma mudança radical nos processos e na cultura política”. (José Pinho, 2008) 

Falta maior consciência e organização por parte da sociedade e dos cidadãos. Segundo Ana Campos (1990), 
“somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos haverá condição para a 
accountability. Não haverá tal condição enquanto o povo se definir como tutelado e o Estado como tutor”.  

Os autores consideram que no Brasil existe “uma situação de fraca accountability”. O resultado vem de uma baixa 
pressão por transparência e prestação de contas pela sociedade, aliado ao “insulamento” dos governos em relação à 
sociedade civil.  

Atenção: No Brasil existe uma situação de fraca accountability.  

Sodré (2002) afirma que “A LRF cria normas que (I) melhoram a eficácia dos instrumentos orçamentários, como a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que são mecanismos de planejamento da 
Administração Pública; (II) instituem mecanismos para o controle do déficit público e da dívida consolidada do setor 
público; e, (III) aprimoram a transparência da gestão dos recursos públicos [...]”. (Citação de Pagliasuri e Lopes) 

 
Mecanismos de controles: 
 
Horizontal (ação entre iguais): ocorre através da mútua fiscalização e controle existente entre os poderes, chamado 
de sistema de freios e contrapesos, ou entre os órgãos, por meio dos Tribunais de Contas ou Controladorias Gerais e 
agências fiscalizadoras – pressupõe uma ação entre iguais ou autônomos. Esse accountability refere-se à 
“transparência das ações da gestão pública em relação aos agentes que podem fiscalizá-las e puni-las” (Marcelo 
Amaral, 2007). O accountability horizontal pressupõe que existam órgãos próprios de Estado detentores de “poder e 
capacidade, legal e de fato, para realizar ações, tanto de monitoramento de rotina quanto de imposição de sanções 
criminais ou de impeachment, em relação a ações ou omissões ilegais exercidas por outros órgãos ou agentes do 
Estado” (O’donel, apud Ana Mota, 2006). 
São instrumentos do exercício de accountability: atuação do Ministério Público, Tribunais de Contas, Controladorias 
gerais, agências fiscalizadoras, ouvidorias públicas, partidos políticos e imprensa em geral. 
Embora a “situação geral” no Brasil seja de fraca accountability, cabe destacar os investimentos maciços em 
tecnologia da informação realizados pelo governo federal, a enorme quantidade de informações disponibilizadas 
nos portais públicos e Leis como a de Responsabilidade Fiscal. 
Valor: 2 pontos 
 
Vertical (ação entre desiguais): ocorre quando os cidadãos controlam os políticos e governos através de plebiscito, 
referendo e voto, ou mediante o exercício do controle social exercido pelos cidadãos através do voto e da ação 
popular. Refere-se à “transparência das gestões em relação aos eleitores que podem assim fiscalizá-las e puni-las, 
principalmente através do voto em eleições livres e justas” (Marcelo Amaral, 2007).  O accountability vertical tem 
caráter político e pode ser considerado um mecanismo de soberania popular, incidindo sobre os atos dos políticos e 
demais agentes públicos. Para O’donel apud Ana Mota (2006) accountability vertical são “os mecanismos 
institucionais que possibilitam ao cidadão e à sociedade civil exigir a prestação de contas pelos agentes públicos, 
sendo as eleições livres e justas o principal”.  
Os principais mecanismos de accountability vertical são o voto e a ação popular. 
Valor: 2 pontos 

 
Social ou Societal: não está ligado ao cidadão e ao voto, mas ligado às diversas entidades sociais como associações, 
sindicatos, ONG’s, mídia etc, que investigam e denunciam abusos cometidos e cobram responsabilização. Segundo 
Smulovitz e Peruzzotti (2000), o accountability social é um mecanismo de controle não eleitoral, que utiliza 
ferramentas institucionais e não institucionais, e envolve múltiplas associações, movimentos ou mídia, com vistas a 
expor erros e falhas do governo, incluir novas questões na agenda pública ou influenciar as decisões políticas.  



 

 

É incapaz de aplicar sanções contra os agentes públicos em casos de transgressões, pois não possui 
competência/poder legal para isso; e pressupõe a existência de liberdade de expressão para denunciar os 
erros/falhas dos governos e gestores públicos. Segundo Luis Miguel (2005) suas advertências e denúncias ganham 
efetividade apenas quando sensibilizam alguma instituição de controle: o Ministério Público, o Tribunal de Contas, 
ou o eleitorado.  
Valor: 1 ponto 
 
Fontes:  
 

 PALUDO, Augustinho Vicente. Orçamento Público e Administração Financeira e Orçamentária e LRF. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, Jan/2011.  

 

 ______. Administração Pública. Rio de Janeiro: Campus, Maio/2010. 
 

 PAGLIASURI, Marcelo; LOPES, Venina. Lei de Responsabilidade Fiscal e Eficácia dos Instrumentos Orçamentários: 
um estudo exploratório na Prefeitura de Vitória. Congresso USP. FIPECAFI. Disponível em: 
http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos62006/535.pdf 

 

 ROCHA, Arlindo Carvalho. Accountability na Administração Pública – Modelos Teóricos e Abordagens. Revista 
Contabilidade, Gestão e Governança. 2011. ISSN 1984-3925. 

 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 
CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 

 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESTATÍSTICA 

 
A) Apresentar o modelo para a proporção em função da classificação da localidade onde está situada a seção 

eleitoral quanto à oferta de serviços públicos e a proporção de eleitores da seção que se declaram como 

“profissional autônomo”. Valor: 3 pontos 
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B) Apresentar cada componente do modelo demonstrado anteriormente (componente aleatório, componente 

sistemático e função de ligação) e justificar suas escolhas. Valor: 3 pontos 
 
Componente aleatório:  

• variável resposta 
i
X , número de eleitores da seção i  que se voluntariou para a função de mesário.

i
X  tem 

distribuição de probabilidade de Poisson com média
i

µ .  

 
Componente sistemático (preditor linear): 

• ln )
i
E( : termo de offset do modelo; 

• β0: intercepto do preditor linear; 

• β1: coeficiente associado ao tipo de área na qual está localizada a seção eleitoral (área carente ou não); 

• β2: coeficiente associado à proporção de eleitores da seção eleitoral que se declaram como “profissional 

autônomo”;  

• β12: coeficiente associado ao termo de interação entre as duas variáveis explicativas do modelo.  

 
Função de ligação:  
função de ligação logarítmica (logaritmo neperiano).  

 



 

 

C) 
Justificativa para a escolha do componente sistemático:  
Como os analistas acreditam que as variáveis W e Z, definidas no enunciado, influenciam a variável resposta, é 

natural que elas façam parte do preditor linear (componente sistemático) do modelo. A inclusão do termo de 

interação justifica-se por causa da suspeita de que “a influência do percentual de eleitores que se declaram 

como ‘profissional autônomo’ na proporção de eleitores voluntários de uma seção seja diferente nas seções 

localizadas em áreas carentes de serviços públicos em relação às áreas não carentes”, o que significa que pode 

haver interação entre as variáveis W e Z. A inclusão do termo de offset, ln )
i
E( , justifica-se pelo fato de que as 

seções eleitorais podem possuir populações de eleitores de tamanhos diferentes e o tamanho da população de 

uma seção afeta o seu número médio µ de eleitores voluntários. 

 

• Justificativa para a escolha do componente aleatório:  

os dados disponíveis estão na forma de contagem, 
i
X , em uma região do espaço (seção eleitoral). O modelo 

probabilístico natural para este tipo de variável discreta é modelo de Poisson. 

 

• Justificativa para a escolha da função de ligação:  

sendo 
i
Y  uma variável derivada de uma variável Poisson, o modelo linear generalizado mais apropriado para a 

sua média utiliza a função de ligação logarítmica (logaritmo neperiano), que é a função de ligação canônica no 

caso da distribuição de Poisson. 

 

Fontes: 
 

• DOBSON, Annette J. (2002) An introduction to generalized linear models. 2nd ed. Boca Raton: Chapman & 

Hall/CRC, 225 p. ISBN 1584881658. 
 

• JONG, Piet de; HELLER, Gillian Z. (2208) Generalized linear models for insurance data. Cambridge; New York: 

Cambridge University Press, 196 p. : (International series on actuarial science) ISBN 9780521879149. 
 



 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 
 

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – JUDICIÁRIA 
 
A Constituição estabelece, no seu Art. 1º, V, os cinco fundamentos da República Federativa do Brasil: 

pluralismo político; soberania; cidadania; dignidade da pessoa humana; e, valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa.  

O pluralismo político garante a coexistência de várias opiniões e ideias com o respeito por cada uma delas. 
Como base do Estado Democrático de Direito, tal princípio aponta o reconhecimento de que a sociedade é formada 
por vários grupos, portanto, composta pela multiplicidade de vários centros de poder em diferentes setores.  

O Estado Democrático de Direito, ao ser instituído pela Constituição, buscou assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, devendo o poder ser exercido pelo povo através de representantes eleitos, exercendo sua 
cidadania, consagrando, dessa maneira, a participação de todos no processo político da Nação. 

Através da ideia de pluralismo político, busca-se assegurar a liberdade de expressão, manifestação e opinião, 
com respeito à pessoa humana e sua liberdade, garantindo-se a participação do povo na formação da democracia 
do país, através do exercício da cidadania. 

No direito eleitoral, o princípio do pluralismo político, que não se confunde com o multipartidarismo, garante 
a liberdade e a igualdade entre os candidatos. As pessoas têm, portanto, liberdade para expor suas ideias, através 
da criação e filiação em determinado partido político, da candidatura, do direito à reunião, à petição, ao acesso à 
justiça, à candidatura, à propaganda eleitoral. Além disso, a legislação eleitoral garante o tratamento igual entre os 
diversos candidatos, representantes de diferentes grupos que formam a sociedade plural, respeitadas as ressalvas 
legais. 
 
Distribuição de valores 

 Conceito de pluralismo político – Valor: 1 ponto 

 Citação dos demais fundamentos da República – Valor: 1 ponto 

 Ligação entre os fundamentos no Estado Democrático de Direito – Valor: 1 ponto 

 Pluralismo político e liberdade – Valor: 1 ponto 

 Pluralismo político e igualdade – Valor: 1 ponto 
 
Fontes: 

 TRINDADE, Fernando. Financiamento eleitoral e pluralismo político.  
Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD4-FernandoTrindade.pdf 

 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
 
 
 
 



 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 
 

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – MEDICINA (CLÍNICA MÉDICA) 
 

 
A estratificação de sintomas pela classe funcional, e pela progressão da insuficiência cardíaca permite uma 
compreensão evolutiva da doença e, ainda, serve de base para a identificação de pacientes com indicação de 
intervenções predominantemente preventivas, terapêutica ou seleção de pacientes para procedimentos 
especializados e cuidados paliativos. As classes de estratificação de sintomas pela classe funcional da insuficiência 
cardíaca são: (valor: 2 pontos) 
1. Classe I – ausência de sintomas (dispneia) durante atividades cotidianas. A limitação para esforços é semelhante 

à esperada em indivíduos normais; 
2. Classe II – sintomas desencadeados por atividades cotidianas; 
3. Classe III – sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou pequenos esforços; 
4. Classe IV – sintomas em repouso. 
 
A classificação da insuficiência cardíaca baseada na progressão da doença é: (valor: 2 pontos) 
1. Estágio A – inclui pacientes sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ainda sem doença estrutural 

perceptível e sem sintomas atribuíveis à insuficiência cardíaca; 
2. Estágio B – pacientes que adquiriram lesão estrutural cardíaca, mas ainda sem sintomas atribuíveis à insuficiência 

cardíaca. 
3. Estágio C – pacientes com lesão estrutural cardíaca e sintomas atuais ou pregressos de insuficiência cardíaca; 
4. Estágio D – pacientes com sintomas refratários ao tratamento convencional, e que requerem intervenções 

especializadas ou cuidados paliativos. 
De acordo com o posto laboral deve-se avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas funções 
e/ou ambientes, indicando sua alocação para trabalho compatível com suas condições de saúde, orientando-o, se 
necessário, no processo de adaptação. Deve-se verificar a possibilidade de adaptação ao novo posto laboral e avaliar 
se a atividade de servente de obras, caso não se adapte em outro posto, traga agravo a doença atual, deverá ser 
afastado por 15 dias. Retornar no 16º dia para uma nova avaliação, com parecer do médico assistente. Caso 
mantenha-se inapto para a função, encaminhamento para o auxílio doença no INSS. (valor: 2 pontos) 
 
 
Fontes: 
 

 III Diretriz de Insuficiência Cardíaca. 

 Atualização da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica – 2012. 

 
 



 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 
 

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – MEDICINA (MEDICINA DO TRABALHO) 
 

 
 
A NR 7 tem como objetivo a promoção e a preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores, realizando 
rastreamento e diagnóstico precoce aos agravos à saúde relacionados ao trabalho. (valor: 2 pontos) O PCMSO – 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a 
coletividade do trabalhador, tendo como instrumento o conhecimento clínico epidemiológico na abordagem da 
relação entre sua saúde e o trabalho, além da prevenção, rastreamento e diagnóstico precoces dos agravos à saúde 
relacionados ao trabalho, de natureza subclínica e da existência de casos de doenças profissionais. Considere que o 
PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, principalmente nos 
identificados através das avaliações previstas nas demais NR’s. (valor: 1 ponto) 
Caberá, no caso exposto, ao Analista Judiciário – Medicina (Medicina do Trabalho) correlacionar a avaliação clínica 
epidemiológica da paciente com seu posto de trabalho. Deverá realizar uma anamnese acurada, correlacionando à 
sua atividade laboral e, também, possíveis atividades fora do ambiente ocupacional, além de exame físico e 
solicitações de exames complementares e pareceres que o auxiliem no raciocínio epidemiológico e diagnóstico do 
caso. Identificar possíveis alterações psicológicas que interfiram em seu quadro clínico e que, ao retornar ao 
trabalho, tenham possibilidade de agravo. (valor: 1 ponto) 
No caso exposto, é necessário fazer um diagnóstico diferencial com doenças reumatológicas, cervicobraquialgia e 
fibromialgia, solicitando parecer do médico assistente especialista; diagnosticar sinais e sintomas de depressão ou 
outra patologia psiquiátrica que agrave o quadro clínico; solicitar exames complementares, mesmo os que não 
sejam obrigatórios pela função, para complementar diagnóstico e correlacionar o estudo que embasa o relatório 
PCMSO (valor: 1 ponto), a fim de determinar um possível nexo causal para doença ocupacional e, com isso, possível 
emissão de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho. Através do relatório PCMSO e da avaliação clínica da 
paciente será determinada a conduta a ser tomada. Como se trata de exame de retorno ao trabalho, deve-se 
considerar as seguintes possibilidades: aptidão para o retorno do trabalho; mudança de função, se há esta 
possibilidade na empresa (base nas informações do PCMSO); inaptidão com reencaminhamento à Previdência Social 
para estabelecer o nexo causal, avaliação de incapacidade; e, possibilidade de ser encaminhada ao Programa de 
Reabilitação Profissional do INSS. (valor: 1 ponto) 
 
 



 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 
 

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – MEDICINA (PSIQUIATRIA) 
 

 
A periciada apresenta quadro de produção deliberada ou simulação de sintomas, ou de incapacidades, físicas ou 
psicológicas (transtorno fictício) CID 10: F 68. O transtorno fictício caracteriza-se por pacientes intencionalmente 
produzirem sinais e sintomas de transtornos mentais e apresentarem de forma enganosa suas histórias e sintomas. 
O único objetivo aparente do comportamento consiste em assumir o papel de paciente. Os transtornos têm uma 
qualidade compulsiva, mas os comportamentos são considerados voluntários no sentido de serem deliberados e 
dirigidos a um fim, mesmo que não possam ser controlados. 
No caso da pericianda, os sinais apresentados são: produção intencional, motivação para seu comportamento. O 
quadro de simulação consiste em assumir o papel de enferma e incentivo externo para o comportamento, em seu 
caso vantagens econômicas e esquivas em assumir responsabilidades no trabalho. 
 

Segundo o DSMIV, no quadro de simulação, há combinações dos seguintes fatores: 
 

 acentuada discrepância entre o sofrimento e/ou a deficiência apontados pela paciente e os achados objetivos; 

 falta de cooperação durante avaliação diagnóstica e de aderência ao regime de tratamento prescrito; 

 presença de transtorno de personalidade antissocial; 

 periciado encaminhado pela Empresa  para o INSS, após os primeiros 15 dias de afastamento do trabalho. 
 
Distribuição de valores 

 Sintomas mentais apresentados de forma errática – Valor: 2 pontos 

 Negação de qualquer outro distúrbio psiquiátrico reconhecido cientificamente – Valor: 2 pontos 

 Características da simulação – Valor: 2 pontos 
 

Fontes: 

 CID 10 / Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. 

 DSM IV / Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4ª Ed., Texto Revisado. 
 
 



 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA 

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS (TRE/MG) 
 

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ODONTOLOGIA  
 

 
Diagnóstico para a dor na gengiva: devido às características clínicas apresentadas (inversão de papilas na face 
vestibular dos incisivos inferiores, presença de membrana branco-amarelada e halitose intensa), configura-se um 
quadro de gengivite ulcerativa necrosante aguda – GUNA ou gengivite ulcerativa necrosante – GUN. 
Fonte: Lindhe J, Lang NP, Karring T. Tratado de periodontia clínica e Implantologia oral. 5ª Ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2010, página 440. 
Valor: 1 ponto 
 
 
Procedimentos corretos para tratamento do quadro de dor desse paciente: na primeira consulta deve ser realizada 
uma raspagem, tão completa quanto às condições permitirem. Pode ser utilizada a raspagem com ultrassom ou até 
mesmo a remoção da membrana branco-amarelada com uma bolinha de algodão embebida em solução de 
clorexidina a 0,12%, solução de clorexidina a 0,2%, ou peróxido de hidrogênio 3%, ou soro fisiológico. Podem ser 
utilizados bochechos com partes iguais de peróxido de hidrogênio 3% e água morna. Bochechos de 12 em 12 horas 
com solução de clorexidina a 0,12% ou 0,2% podem ser utilizados como tratamento único ou adjunto. No caso em 
questão não há necessidade de prescrição de antibiótico, tendo em vista que o paciente apresenta-se sem febre e 
sem sinais de envolvimento sistêmico.  
Fonte: Lindhe J, Lang NP, Karring T. Tratado de periodontia clínica e Implantologia oral. 5ª Ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2010, páginas 450 e 451. 
Valor: 2 pontos 
 
 
Plano de tratamento para as outras necessidades apresentadas pelo paciente: 

 Tratamento endodôntico do dente 35 (necropulpectomia).  
Fonte: Estrela C. Ciência Endodôntica. São Paulo: Artes Médicas, 2004, volume 1. 

 Restauração do dente 35 (podendo ou não ser proposta a cimentação de pino ou núcleo metálico fundido). 
Fonte: Conceição, E.N. et al. Dentística: Saúde e Estética. 2ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 Restauração dos dentes 24 e 25 com resina composta, ou ionômero de vidro, ou amálgama.  
Fonte: Conceição, E.N. et al. Dentística: Saúde e Estética. 2ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Valor: 3 pontos 
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