
  

  

  

  

  

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DE ESTUDO DE CASOS 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO – ANÁLISE DE SISTEMAS 

 

 

 

QUESTÃO 01 
A) Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto para atender aos seus requisitos. 
B) Iniciação; Planejamento; Execução; Monitoramento e Controle; e, Encerramento. 
C) Grupo de processos de iniciação: os processos executados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um 

projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase. 
Grupo de processos de planejamento: os processos necessários para definir o escopo do projeto, refinar os 
objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 
Grupo de processos de execução: os processos realizados para executar o trabalho definido no plano de 
gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do projeto. 
Grupo de processos de monitoramento e controle: os processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o 
progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e 
iniciar as mudanças correspondentes. 
Grupo de processos de encerramento: os processos executados para finalizar todas as atividades de todos os 
grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase. 

D) Orientar e gerenciar o trabalho do projeto: é o processo de liderança e realização do trabalho definido no plano de 
gerenciamento do projeto e implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto. O 
principal benefício deste processo é o fornecimento do gerenciamento geral do trabalho do projeto. 

 
Fonte: PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – 
Guia Pmbok® – 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014– pág.: 5, 49 e 445. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Gerenciamento de projetos – Valor: 0,50 ponto 

 Divisão dos 47 processos de gerenciamento e os respectivos grupos – Valor: 0,50 ponto 

 Definição de cada grupo – Valor: 1,00 ponto 

 Definição do processo e o seu principal benefício – Valor: 1,00 ponto 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
A) Requisitos são objetivos ou restrições estabelecidas por clientes e usuários do sistema que definem as diversas 
propriedades do sistema. 
B) Requisitos funcionais: são os que descrevem o comportamento do sistema, suas ações para cada entrada, ou seja, 
é aquilo que descreve o que tem de ser feito pelo sistema, assim como o que deve sair do sistema. 
Requisitos não funcionais: são aqueles que expressam como deve ser feito. Em geral se relacionam com padrões de 
qualidade como confiabilidade, performance, robustez etc.  
 



  

  

  

  

  

 

 
C) Processo: é um conjunto de práticas executadas para atingir determinado objetivo, e pode incluir ferramentas, 
métodos, materiais e pessoas. 
Modelo de processo: é uma coleção estruturada de elementos que descreve as características de processos efetivos. 
 
 

Fonte: MACHADO, F. N. R. – Análise e gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas – 2ª ed. rev. – São 
Paulo: Érica, 2014. – pág.: 25 e 29. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

QUESTÃO 02: valor – 3,00 pontos 

 Conceito de requisito – Valor: 0,60 ponto 

 Classificação e definição dos requisitos – Valor: 1,20 ponto 

 Definição de processo e modelo de processo – Valor: 1,20 ponto 
 

 



  

  

  

  

  

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DE ESTUDO DE CASOS 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
 

CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

QUESTÃO 01 
O advogado apresenta argumento não condizente (incorreto / ilegal / que vai de encontro /diverso) do estabelecido 
na Lei nº 9.504/1997 (na legislação vigente). 
Apesar do posicionamento equivocado por parte do advogado, importante ressaltar que não configuram propaganda 
eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação 
das qualidades pessoais dos pré-candidatos. 
A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição e não a partir de 15 de agosto 
do ano anterior, conforme argumento do advogado. 
Ao contrário do que afirma o advogado, o pretenso candidato não pode iniciar a divulgação de sua candidatura em 
rádio e televisão de forma paga, até mesmo se o pagamento for com recursos próprios. 
Antes de iniciar propaganda política de forma ampla e para toda a sociedade, faz-se necessário que o nome do 
postulante ao cargo eletivo seja aprovado pelo partido político ao qual pertença. 
Ao postulante à candidatura ao cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de 
propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. 
 
Fonte: Lei nº 9.504/1997. Artigo 36, Artigo 36-A. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Argumento do advogado – Valor: 0,90 ponto 

 Propaganda eleitoral antecipada – Valor: 0,60 ponto 

 Data para propaganda eleitoral – Valor: 0,60 ponto 

 Divulgação da candidatura nos meios de comunicação – Valor: 0,30 ponto 

 Aprovação do postulante pelo partido político – Valor: 0,45 ponto 

 Permissão de propaganda interpartidária – Valor: 0,15 ponto 
 
 
 

QUESTÃO 02 
Sistema Eleitoral Proporcional é aquele que considera o número de votos válidos em razão do número de vagas a 
serem preenchidas. Considerando-se, separadamente, os números de votos válidos obtidos por cada partido ou 
coligação partidária. Neste sistema, é necessário calcular o Quociente Eleitoral e o Quociente Partidário. 
Quociente eleitoral é o resultado obtido ao dividir todos os votos válidos alcançados na eleição, para o cargo em 
questão, pelo número de vagas disponíveis. 
O Quociente Partidário, que define quantas vagas cada partido ou coligação ocupará, é obtido dividindo-se os votos 
válidos pelo quociente eleitoral. 
Com a Reforma Eleitoral de 2015, só ocuparão as vagas disponíveis os candidatos que receberem votos numa 
quantidade igual ou maior que 10% do quociente eleitoral. 
O Sistema Eleitoral Majoritário é aquele que leva em conta o número de votos válidos ofertados ao candidato 
registrado por partido político. 
 
 



  

  

  

  

  

 

 
Espécies do sistema eleitoral majoritário: o Majoritário Simples contenta-se com qualquer maioria de votos. O 
Majoritário Absoluto exige no mínimo maioria absoluta de votos para considerar o candidato eleito, se não terá que 
haver 2º turno de votação. 
 
Fontes:  

 Constituição da República Federativa Do Brasil – Título IV – da Organização dos Poderes.  

 Capítulo I – do Poder Legislativo – Seção I – do Congresso Nacional.  

 Código Eleitoral – Lei nº 4.737/1965.  

 BRAGA, Hilda. Sistemas Eleitorais do Brasil (1821 – 1988). Brasília: Ed. Senado Federal, 1990. 

 CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua. Direito eleitoral brasileiro. Belo Horizonte, Del Rey, 2000. 

 CERRONI, Umberto. Política: métodos, teorias, processos, sujeitos, instituições e categorias. São Paulo: 
Brasiliense, 1993. 

 CAGGIANO, Mônica Herman Salem. Direito Parlamentar e Direito Eleitoral. Barueri: Manole, 2004. 

 ______. O cidadão-eleitor: o voto e o papel que desempenha no quadro brasileiro. In: As vertentes do direito 
constitucional contemporâneo. Ives Gandra Martins (Coord.). Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 

 ______. Sistemas eleitorais x representação política. Brasília: Ed. Senado Federal, 1990. 

 NICOLAU, José Marconi. Multipartidarismo e democracia: um estudo sobre o sistema partidário brasileiro. Rio de 
Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

 ______. Sistemas eleitorais. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 

 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. Sistemas eleitorais. São Paulo: Malheiros, 1999. 

 TAVARES, José Antônio Giusti. Sistemas eleitorais nas democracias contemporâneas. Rio de Janeiro:            
Relume-Dumará, 1994. 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Sistema Eleitoral Proporcional – Valor: 0,60 ponto 

 Quociente eleitoral – Valor: 0,60 ponto 

 Quociente partidário – Valor: 0,60 ponto 

 Candidatos que ocuparão as vagas – Valor: 0,30 ponto 

 Sistema eleitoral majoritário – Valor: 0,60 ponto 

 Espécies do sistema eleitoral majoritário – Valor: 0,30 ponto 
 
 



  

  

  

  

  

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DE ESTUDO DE CASOS 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA 

 

 

 

QUESTÃO 01 
a) Nas licitações de registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária. Art. 7º, § 2º: “Na licitação 

para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil”.  

b) Concorrência ou pregão. Art. 7º “A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, 
do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 
10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado”.   

c) Tipo “menor preço”. 
d) Concorrência 30 dias, pregão 8 dias úteis. 
e) Validade da ata Art. 12.  “O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do Art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.  
f) Deve figurar a pessoa jurídica – União. 
 
Fonte: Decreto nº 7.892/2013. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Obrigatoriedade ou não de informação a dotação orçamentária – Valor: 0,75 ponto 

 Modalidade licitatória aplicável ao caso – Valor: 0,75 ponto 

 Tipo licitatório – Valor: 0,25 ponto 

 Prazo mínimo de divulgação do instrumento convocatório – Valor: 0,25 ponto 

 Validade da ata – Valor: 0,50 ponto 

 Quem deve figurar como contratante – Valor: 0,50 ponto 
 
 
QUESTÃO 02 
a) Configura crime do Art. 324. “Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, 

imputando-lhe falsamente fato definido como crime (sonegação de impostos) ”.  
b) Incorre na mesma pena. Art. 324,  § 1° “Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou 

divulga”. 
c) Aumento de um terço da pena. Art. 327. “As penas, cominadas nos artigos 324, 325 e 326, aumentam-se de um 

terço, se qualquer dos crimes é cometido: III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação 
da ofensa.”  

d) Art. 336: Na sentença que julgar ação penal pela infração ...do 324... deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre 
convencionamento, se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de 
delito, ou dela se beneficiou conscientemente.  Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável 
pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências.  

e) Ação pública Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm


  

  

  

  

  

 

Fonte: Código Eleitoral. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Apontamento e descrição do ilícito – Valor: 0,60 ponto 

 Pena – Valor: 0,60 ponto 

 Aumento ou redução da pena – Valor: 0,60 ponto 

 Sanções do diretório – Valor: 0,60 ponto 

 Infração de ação pública ou privada – Valor: 0,60 ponto 
 
 



  

  

  

  

  

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DE ESTUDO DE CASOS 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 
CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO – ENFERMAGEM 

 

 

 
QUESTÃO 01 
O Equipamento de Proteção Individual, recomendado pelo Ministério da Saúde, que confere proteção respiratória ao 
profissional de saúde na situação citada, é a máscara tipo N95 ou PFF2. Por possuir um filtro eficiente, este tipo de 
máscara é capaz de reter o agente etiológico da tuberculose pulmonar que é transmitido através de aerossóis 
emitidos pelo portador da doença através da tosse, espirro, fala, como também pelos aerossóis produzidos durante 
os procedimentos laboratoriais com os seus materiais biológicos, principalmente o escarro. Estas máscaras ao serem 
corretamente utilizadas devem cobrir a boca e o nariz do profissional, proporcionando uma vedação adequada sobre 
a face do usuário.  
 
Fontes: 

 BARROSO, Wanir J. Biossegurança em tuberculose na unidade de saúde e no laboratório. Boletim de pneumologia 
sanitária, Vol. 9, nº 2 – jul/dez – 2001. FUNASA. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/bps_vol 
09nr2.pdf. Acesso em: 09/10/2017. 

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Tuberculose na 
Atenção Primária à Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 
– 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual 
de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

 MILLÃO, Luzia F.; FIGUEIREDO, Maria R. B. Enfermagem em saúde coletiva. Vol. 1. São Caetano do Sul, SP: Difusão 
Editora; Rio de Janeiro: Editora Senac Rio de Janeiro, 2012 (Série Hideko). 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 EPI que confere proteção respiratória – Valor: 0,50 ponto 

 Justificativa para o uso do EPI – Valor: 1,50 ponto 

 Modo de utilizar o EPI – Valor: 1,0 ponto 
 
 
 
 

QUESTÃO 02  
Seguindo as atuais diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar, que correspondem às Diretrizes da American Heart 
Association (2015), o candidato deverá abordar os seguintes aspectos referentes às compressões torácicas:  

 Frequência: as compressões torácicas devem ser realizadas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. 

 Profundidade das compressões: a profundidade das compressões deve ser de pelo menos cinco e no máximo seis 
centímetros. 

 



  

  

  

  

  

 

 

 Retorno total do tórax: evitar apoiar-se no tórax entre as compressões para permitir o retorno total da parede do 
tórax.  

 Interrupções nas compressões: minimizar o número e a duração das interrupções nas compressões. 
  
Fontes: 

 American Heart Association. Atualização das diretrizes para de RCP e ACE. Guideline 2015. 

 Sociedade Brasileira De Cardiologia. I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de 
Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Vol. 101, nº 2, Supl. 3, 
Agosto de 2013. Disponível em: www.publicacoes.cardiol.br. Acesso em: 10/10/17. 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
Aspectos referentes às compressões torácicas – Valor: 3,00 pontos 
 
 



  

  

  

  

  

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DE ESTUDO DE CASOS 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO – MEDICINA CLÍNICA GERAL 

 
 
 
QUESTÃO 01 
Em uma vítima de PCR, o primeiro passo é checar sua responsividade. Caso o paciente esteja irresponsivo, deve-se 
chamar ajuda e solicitar o carrinho de parada com desfibrilador externo automático ou desfibrilador manual. Caso se 
confirme que o paciente não apresenta pulso central e não respira, devem-se iniciar as compressões torácicas. A 
frequência das compressões deve ser de 100 a 120 por minuto. As compressões eficazes devem ter profundidade de 
5 a 6 cm e deve-se permitir o retorno completo do tórax à sua posição original ao fim de uma compressão. A relação 
compressão/ventilação quando se tem dois socorristas deve ser de 30/2. Cada ciclo deve ter duração de 2 minutos. 
Em um paciente com via aérea avançada, a frequência de ventilações deve ser de uma ventilação a cada 6 segundos 

(ou 10 por minuto). Após 2 minutos de compressão + ventilação, o desfibrilador chegou. Neste momento devem-se 
parar as compressões e checar o ritmo do paciente com as pás. Considerando o ritmo de fibrilação ventricular o 
choque com energia de 120 a 200J deve ser aplicado. Após o choque, deve-se reiniciar a RCP por 2 minutos. Solicitar 
acesso venoso periférico, monitorização e via aérea avançada. Após 2 minutos, deve-se checar o ritmo. Caso se 

mantenha chocável, repetir o choque, reiniciar compressões e realizar uma dose de 1mg de adrenalina EV neste ciclo. 
O intervalo entre as doses deve ser de 3 a 5 minutos. Os 6 minutos iniciais terminam com a nova checagem de ritmo. 
 
Fonte: MorrisonLJ, DeakinCD, MorleyPT, CallawayCW, KerberRE, Kronick SL, Lavonas EJ, Link MS, Neumar RW, Otto 
CW, Parr M, Shuster M, Sunde K, Peberdy MA, Tang W, Hoek TL, Böttiger BW, Drajer S, Lim SH, Nolan JP; Advanced Life 
Support Chapter Collaborators. Part 8: advanced life support: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2010; 122 
(suppl 2):S345–S421. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.971051. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Sequência correta – Valor: 1,00 ponto 

 Nome da droga – Valor: 0,2 ponto 

 Dose da droga – Valor: 0,2 ponto 

 Intervalo entre as doses – Valor: 0,2 ponto 

 Frequência das compressões – Valor: 0,2 ponto 

 Relação compressão ventilação – Valor: 0,2 ponto 

 Duas características de uma compressão eficaz – Valor: 0,2 ponto 

 Duração de cada ciclo – Valor: 0,1 ponto 

 Frequência de ventilações em via aérea avançada – Valor: 0,3 ponto 

 Energia indicada nos choques – Valor: 0,4 ponto 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

  

  

 

 
 

QUESTÃO 02 
As três principais causas de hemorragia digestiva alta são: doença ulcerosa péptica, varizes esofágicas e síndrome de 
Mallory-Weiss. A estrutura anatômica utilizada como referência para se classificar um sangramento digestivo como 
alto ou baixo é o ligamento de Treitz.  Levando em conta a estimativa de perda volêmica sugerida pelo ATLS, este 
paciente pode ser classificado como classe II. Nesta classe, a porcentagem estimada de volume perdido é de 15-30%. 
A úlcera deste paciente é classificada como Forrest 2a. O tratamento de primeira linha para H. pylori, no Brasil, 
atualmente, é Amoxicilina + Claritromicina + Omeprazol (ou outro inibidor de bomba de prótons, como pantoprazol, 
lanzoprazol etc) por 7 dias. 
 
 

 
 

 

 
 
 

Fontes:  

 COELHO, Luiz Gonzaga et al. 3rd BRAZILIAN CONSENSUS ON Helicobacter pylori. Arq. Gastroenterol. [online]. 
2013, vol. 50, n. 2 [cited 2017-10-08], pp.81-96. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext 
&pid=S0004-28032013000200081&lng=en&nrm=iso>.  Epub Apr 19, 2013. ISSN 0004-2803.  http://dx.doi.org/10. 
1590/S0004-28032013005000001. 

 Consenso Brasileiro em Endoscopia Digestiva da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED). 

 AMERICAN SOCIETY FOR GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY – The role of endoscopy in the management of         
non-variceal acute upper gastrointestinal bleeding. Gastrointest Endosc 38: 760-764, 1992. 

 
 
 



  

  

  

  

  

 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Principais etiologias para o quadro apresentado – Valor: 0,60 ponto 

 Estrutura anatômica utilizada – Valor: 0,60 ponto 

 Classe e porcentagem volêmica estimada – Valor: 0,60 ponto 

 Tipo de úlcera, segundo a classificação de Forrest – Valor: 0,60 ponto 

 Esquema de primeira linha preconizada no Brasil – Valor: 0,60 ponto 
 



  

  

  

  

  

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DE ESTUDO DE CASOS 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 
CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO – MEDICINA DO TRABALHO 

 

 

 

QUESTÃO 01 
A) De acordo com a classificação de Schilling III, a paciente apresenta uma doença, a asma, na qual o trabalho, 

exposição a produtos de limpeza, é um dos possíveis provocadores de um distúrbio latente, ou agravador de 
doença já estabelecida ou preexistente. Desse modo, a doença não foi desencadeada pelo fator de risco, mas 
apenas exacerbada. 

B) Para solicitar aposentadoria por invalidez, seria necessário ter pelo menos um ano com carteira assinada e 
demonstrar que a relação entre exposição e trabalho levou ou exacerbou uma doença de modo irreversível que 
impossibilita a paciente desenvolver outras atividades laborativas. A paciente apresenta exacerbação de dois 
meses, com contribuição inferior a um ano, e apresenta uma condição que pode ser revertida com a otimização de 
tratamento ou fim da exposição ao agente causador. Desse modo, a paciente, a princípio, não teria direito a 
aposentadoria por invalidez. 

 
Fontes:  

 Ministério da Saúde do Brasil. Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Doenças relacionadas ao trabalho: 
manual de procedimentos para os serviços de saúde / Ministério da Saúde do Brasil, Organização Pan-Americana 
da Saúde no Brasil; organizado por Elizabeth Costa Dias; colaboradores Idelberto Muniz Almeida et al. – Brasília: 
Ministério da Saúde do Brasil, 2001. 580 p. 

 Disponível em: www.previdenciasocial.gov.br. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Relação entre o trabalho e a doença prévia – Valor: 1,50 ponto 

 Direito à aposentadoria por invalidez e justificativa – Valor: 1,50 ponto 
 
 

QUESTÃO 02 
A) O paciente apresenta uma doença que o impossibilita realizar atividades manuais como as desenvolvidas por um 

joalheiro e, portanto, tem direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que não conseguiu controlar seus 
sintomas com o tratamento correto e otimizado para a doença de Parkinson. Caso a perícia-médica constate 
incapacidade permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação em outra função, a aposentadoria por 
invalidez será indicada. A legislação isenta o portador de doença de Parkinson do período de carência de um ano 
como a maioria das doenças, bastando o paciente estar contribuindo para a previdência no momento. 

B) Caso a nova função exercida não seja afetada pela doença de base, o paciente se encontra apto a trabalhar sem 
prejuízo de suas funções e deixa de ter o direito de receber a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, a doença de  

 
Parkinson provavelmente afeta a função de joalheiro, mas não afeta a de telefonista de telemarketing, assim, o 
paciente poderá voltar a trabalhar, porém deixará de ser inválido e de receber a aposentadoria por esse motivo. 
 
 



  

  

  

  

  

 

Fontes:  

 Ministério da Saúde do Brasil. Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Doenças relacionadas ao trabalho: 
manual de procedimentos para os serviços de saúde / Ministério da Saúde do Brasil, Organização Pan-Americana 
da Saúde no Brasil; organizado por Elizabeth Costa Dias; colaboradores Idelberto Muniz Almeida et al. – Brasília: 
Ministério da Saúde do Brasil, 2001. 580 p. 

 Disponível em: www.previdenciasocial.gov.br. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Direito à aposentadoria por invalidez e justificativa – Valor: 1,50 ponto 

 A aposentadoria por invalidez mediante um novo trabalho – Valor: 1,50 ponto 
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CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO – OPERAÇÃO DE COMPUTADORES 
 

 

 
QUESTÃO 01 
a) Incidente de segurança: corresponde a qualquer evento adverso relacionado à segurança; por exemplo: ataques 

de negação de serviços (Denial of Service – DoS), roubo de informações, vazamento e obtenção de acesso não 
autorizado a informações. 

b) Ativo: qualquer coisa que tenha valor para a organização e para os seus negócios. Alguns exemplos: banco de 
dados, softwares, equipamentos (computadores e notebooks), servidores, elementos de redes (roteadores, 
switches, entre outros), pessoas, processos e serviços. 

c) Ataque: qualquer ação que comprometa a segurança de uma organização.  

Impacto: consequência avaliada de um evento em particular. 
d) Ameaça: qualquer evento que explore vulnerabilidades. Causa potencial de um incidente indesejado, que pode 

resultar em dano para um sistema ou organização. 
Vulnerabilidade: qualquer fraqueza que possa ser explorada e comprometer a segurança de sistemas ou 

informações. Fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que podem ser explorados por uma ou mais ameaças. 
Vulnerabilidades são falhas que permitem o surgimento de deficiências na segurança geral do computador ou da 
rede. Configurações incorretas no computador ou na segurança também permitem a criação de vulnerabilidades. 
A partir dessa falha, as ameaças exploram as vulnerabilidades, que, quando concretizadas, resultam em danos para 

o computador, para a organização ou para os dados pessoais. 
Risco: combinação da probabilidade (chance da ameaça se concretizar) de um evento ocorrer e de suas 
consequências para a organização. Algo que pode ocorrer e seus efeitos nos objetivos da organização.  

 
Fontes: 

 COELHO, F. E. S.; ARAÚJO, L. G. S. de; BEZERRA, E. K. – Gestão da Segurança da Informação: NBR 27001 e NBR 
27002. Rio de Janeiro: Escola Superior de Redes, RNP: 2014. – Págs.: 2 e 3.  

 KIM, D.; SOLOMON, M. G. – Fundamentos de Segurança de Sistema de Informação. – 1ª. Ed. – Rio de Janeiro: LTC, 
2014. – pág.: 5. 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Significado de incidente e exemplos – Valor: 0,50 ponto     

 Significado de ativo e exemplos – Valor: 0,75 ponto  

 Descrição de ataque e impacto e exemplos – Valor: 0,75 ponto    

 Definição de riscos, ameaças e vulnerabilidades – Valor: 1,00 ponto 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
a) Disponibilidade: a informação é acessível por usuários autorizados sempre que a solicitarem. 

Integridade: somente usuários autorizados podem alterar a informação. 
Confidencialidade: somente usuários autorizados podem visualizar a informação. 



  

  

  

  

  

 

 
b) São conhecidos quatro modelos de ataques: interrupção, interceptação, modificação e fabricação. 
c) Interrupção: quando um ativo é destruído ou torna-se indisponível (ou inutilizável), caracterizando um ataque 

contra a disponibilidade. Por exemplo: a destruição de um disco rígido. 
Interceptação: quando um ativo é acessado por uma parte não autorizada (pessoa, programa ou computador), 
caracterizando um ataque contra a confidencialidade. Por exemplo, cópia não autorizada de arquivos ou 
programas. 
Modificação: quando um ativo é acessado por uma parte não autorizada (pessoa, programa ou computador) e 
ainda alterado, caracterizando um ataque contra a integridade. Por exemplo: mudar os valores em um arquivo de 
dados. 
Fabricação: quando uma parte não autorizada (pessoa, programa ou computador) insere objetos falsificados em 
um ativo, caracterizando um ataque contra a autenticidade. Por exemplo: a adição de registros em um arquivo. 

d) São dois tipos possíveis: ataques ativos e ataques passivos. 
 
Fontes: 

 COELHO, F. E. S.; ARAÚJO, L. G. S. de; BEZERRA, E. K. – Gestão da Segurança da Informação: NBR 27001 e NBR 
27002. Rio de Janeiro: Escola Superior de Redes, RNP: 2014. – Págs.: 4 e 5.  

 KIM, D.; SOLOMON, M. G. – Fundamentos de Segurança de Sistema de Informação. – 1ª. Ed. – Rio de Janeiro: LTC, 
2014. – pág.: 8. 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Três princípios da segurança da informação – Valor: 1,00 ponto 

 Modelos de ataques conhecidos – Valor: 0,50 ponto 

 Definição dos modelos de ataques conhecidos – Valor: 1,00 ponto 

 Tipos de ataques possíveis – Valor: 0,50 ponto 
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CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO – PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 
 
 

 

QUESTÃO 01 
Visto que cada elemento da estrutura em questão possui no máximo dois elementos associados, infere-se que se trata 
de uma árvore binária. A árvore binária é um conjunto finito de elementos, e cada elemento é denominado nó e o 
primeiro é conhecido como raiz da árvore. Esse conjunto pode estar vazio ou ser particionado em três subconjuntos 
distintos, sendo eles: 1º subconjunto (nó raiz), 2º subconjunto (subárvore direita) e 3º subconjunto (subárvore 
esquerda). Na consulta em ordem, cada árvore é mostrada com o ramo da esquerda, a raiz e posteriormente o ramo da 
direita. Como resultado teria-se: I, E, J, B, K, F, A, L, F, D, H. Na consulta pré-ordem, cada árvore é mostrada com a raiz, o 
ramo da esquerda e posteriormente o ramo da direita. Como resultado teria-se: A, B, E, I, J, F, K, D, G, L, H. Na consulta 
pós-ordem, cada árvore é mostrada com o ramo da esquerda, o ramo da direita e posteriormente a raiz. Como 
resultado teria-se: I, J, E, K, F, B, L, G, H, D, A.  
 
Fontes: 

 ASCENDO, A. F. G. Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

 PUGA, S. Lógica de programação as estruturas de dados, com aplicações em Java. 3ed. São Paulo: Peerson Education 
do Brasil. 2016. 

 EDELWEISS, N; GALANTE, R. Estruturas de dados. Porto Alegre: Bookman, 2008. 262 p. (Série Livros Didáticos 
Informática UFRGS, v. 18). 

 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Classificação e caracterização quanto à quantidade de nós – Valor: 1,00 ponto 

 Métodos de consulta em ordem – Valor: 1,00 ponto 

 Valores de saída – Valor: 1,00 ponto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

  

  

 

QUESTÃO 02 
1 para i  0 até 200 

 para j  0 até 200 
  se j = 10 

             então aux  P[i,j] 

           P[i,j]  P[i,20] 

           P[i,20]  aux 
  se i = 15 

            então aux  P[i,j] 

          P[i,j]  P[33,j] 

          P[33,j]  aux 
  se i = j 

              então P[i,j]  -1 
  se i + j = n + 1 

              então P[i,j]  0 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
 

14 
Obs: Onde n é a ordem da matriz quadrada. 
 
 

Fontes: 

 MIRANDA, D. de. Matriz quadrada. Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/matriz-
quadrada.htm. 

 PUGA, S. Lógica de programação as estruturas de dados, com aplicações em Java. 3ed. São Paulo: Peerson Education 
do Brasil. 2016. 

 EDELWEISS, N; GALANTE, R. Estruturas de dados. Porto Alegre: Bookman, 2008. 262p. (Série Livros Didáticos 
Informática UFRGS, v. 18). 

 VELOSO, P; SANTOS, C. dos; AZEVEDO P; FURTADO, A. Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 1983. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Inversão dos elementos da coluna 10 com os elementos da coluna 20 – Valor: 1,00 ponto 

 Inversão dos elementos da linha 15 pelos elementos da linha 33 – Valor: 0,50 ponto 

 Substituição dos elementos da diagonal principal por –1 – Valor: 0,50 ponto 

 Substituição dos elementos da diagonal secundária por 0 – Valor: 1,00 ponto 
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CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO – APOIO ESPECIALIZADO – PSICOLOGIA (CLÍNICA) 

 

 

 

QUESTÃO 01 
A) O candidato deverá reunir, de acordo com o caso em questão, indicadores (exemplos) da história pregressa e atual 

do sujeito, abrangendo as dimensões psíquicas, biológicas, sociais (relacionamentos familiares, de trabalho e em 
situações de lazer), que envolvam e/ou estejam propiciando ao sujeito comprometimento e/ou restrição 
simultâneos dessas áreas ao longo de um período significativo de vida; configurando, portanto, os critérios para a 
compreensão e a identificação da presença de transtorno mental.  

B) O candidato deverá apresentar como hipótese diagnóstica a Síndrome de Burnout aliada a um quadro de estresse 
crônico, evidenciando as principais características da patologia. Ou seja, que consiste em um problema de 
significativa relevância e é associada a várias disfunções, com problemas psicológicos, físicos e sociais, podendo 
levar a perda total da capacidade laboral; caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e diminuição 
de produtividade profissional, consequências físicas, psíquicas e sociais, comprometendo a qualidade de vida do 
indivíduo e do trabalho. 

C) Evidenciar se individual ou em grupo. Se individual, deve-se elaborar um plano condizente com essa proposta de 
assistência, tal como um plano terapêutico; se em grupo, é necessário adicionar o plano e a proposta, tal como um 
grupo focal e o tema que ele possui. Ambas as propostas requerem evidenciação dos contextos, instrumentos 
utilizados, e do prognóstico, por exemplo, além de evidenciar a necessidade de envolvimento do ambiente de 
trabalho ou não. 

 
Fontes:  

 Dejours, C. (1992).  A Loucura do trabalho: Estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez.  

 Jacques, M.G.; & Codo, W. (Orgs.) (2002). Saúde mental & trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes. 

 Carlotto, M. S., & Câmara, S.G. (2008). Análise da produção científica sobre a Síndrome de Burnout no Brasil. 
PSICO, Porto Alegre, 39(2), 152-158. 

 Moraes, P.W.T. & Bastos, A.V.B. As LER/DORT e os fatores psicossociais. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de 
Janeiro, 65 (1): 2-20, 2013. 

 Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. Porto 
Alegre: Artmed. 

 Schermerhorn Jr.; J. R.; Hunt; J. G. & Osborn, R. N. (2000). Fundamentos do Comportamento Organizacional. Porto 
Alegre: Bookman. 

 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Características que configuram um transtorno mental – Valor: 1,00 ponto 

 Diagnóstico compatível ao caso hipotético e os especificadores clássicos – Valor: 1,00 ponto 

 Plano de intervenção – Valor: 1,00 ponto 
 
 
 



  

  

  

  

  

 

 

 
QUESTÃO 02 
A) Conhecimento do perfil do público a ser assistido, enumeração dos objetivos psicodiagnósticos; preparação dos 

envolvidos, elaboração de entrevistas; escolha de instrumentos; aplicação, apuração e interpretação de resultados 
apurados nos instrumentos; entrevistas devolutivas contextualizadas; indicações; prognóstico; organização das 
informações; documento para comunicação e proposições. 

B) Proposição de oficinas terapêuticas e pedagógicas; nesta proposta, consideram-se as características do processo 
de adoecimento e a superação da problemática a partir do resgate e da articulação das experiências de vida em 
um determinado contexto social. 

C) “Conforme foi exposto no item referente às práticas do psicólogo na Saúde do Trabalhador, sua atuação pode ser 
bastante variada. Naturalmente, em todas as atividades, o Código de Ética Profissional do Psicólogo deve ser 
respeitado. No que se refere à Vigilância em Saúde, no entanto, esse profissional também estará subordinado aos 
aspectos éticos relativos à atividade de “autoridade sanitária”, que lhe conferem o papel de “polícia 
administrativa”, com o poder de estabelecer punições – tais como multas e penalidades educativas – aos 
empregadores que não respeitarem a legislação de saúde. Nesse contexto, não é aconselhável aceitar presentes 
ou outras formas de remuneração que possam configurar crime de corrupção, nem exercer função remunerada 
pelas empresas situadas na região em que atua. Um outro importante aspecto que envolve a ética da atuação do 
psicólogo na área de Saúde do Trabalhador dá-se no âmbito das atividades de assistência e diz respeito ao 
estabelecimento de “nexo causal” entre o problema de saúde e o trabalho, especialmente quando o profissional é 
solicitado a emitir laudos e pareceres ou a depor em juízo. Nesses casos, deve seguir as determinações do Código 
de Ética Profissional e das resoluções do Conselho Federal de Psicologia, elaborando o seu laudo/parecer com 
fundamentação e qualidade técnica (Código de Ética Profissional, art. 2º, letra g), levando em consideração os 
aspectos expostos no item anterior deste documento, respeitando o sigilo profissional e prestando as informações 
estritamente necessárias a que teve acesso no atendimento ao trabalhador (Código de Ética, arts. 9º, 10º e 11º). 

 
Fontes:  

 Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) Saúde do Trabalhador no âmbito da 
Saúde Pública: referências para a atuação do(a) psicólogo(a) / Conselho Federal de Psicologia (CFP). – Brasília, 
CFP, 2008. 

 Dejours, C. (1992).  A Loucura do trabalho: Estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez.  

 Jacques, M.G.; & Codo, W. (Orgs.) (2002). Saúde mental & trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes. 

 Carlotto, M. S., & Câmara, S.G. (2008). Análise da produção científica sobre a Síndrome de Burnout no Brasil. 
PSICO, Porto Alegre, 39(2), 152-158. 

 Moraes, P.W.T. & Bastos, A.V.B. As LER/DORT e os fatores psicossociais. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de 
Janeiro, 65 (1): 2-20, 2013. 

 Zanelli, J.C., Borges-Andrade, J.E., & Bastos, A.V.B. (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed. Porto 
Alegre: Artmed. 

 Schermerhorn Jr.; J. R.; Hunt; J. G. & Osborn, R. N. (2000). Fundamentos do Comportamento Organizacional. Porto 
Alegre: Bookman. 

 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – 3,00 pontos 
 

 Plano diagnóstico – Valor: 0,75 ponto 

 Programa de saúde com caráter preventivo e terapêutico – Valor: 0,75 ponto 

 Cuidados éticos a serem considerados – Valor: 1,50 ponto 
 


	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – ANÁLISE DE SISTEMAS
	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – ÁREA ADMINISTRATIVA
	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – ÁREA JUDICIÁRIA
	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – ENFERMAGEM
	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – MEDICINA CLÍNICA GERAL
	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – MEDICINA DO TRABALHO
	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – OPERAÇÃO DE COMPUTADORES
	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS
	PADRÃO DE RESPOSTAS – ESTUDO DE CASOS – PSICOLOGIA (CLÍNICA)

