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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 

 

 
INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
13.1 A Prova Discursiva será realizada juntamente à Prova Objetiva. 
13.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que: obtiver a pontuação estabelecida no subitem 

10.4 (da prova objetiva), e for classificado na prova objetiva até os limites dispostos na tabela 13.1, além de 
não ter sido eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 

13.2.1 Para os cargos de NÍVEL SUPERIOR, a Prova Discursiva consistirá em Estudo de Caso, referente aos 
Conhecimentos Específicos. 

13.4.1 A Prova Discursiva será composta por 01 (um) Estudo de Caso que aborde Conhecimentos Específicos, 
conforme Anexo II - dos Conteúdos Programáticos. 

13.4.2 A correção da Prova Discursiva - Estudo de Caso, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por 
uma Banca Corretora, conforme os aspectos mencionados na tabela 13.3, cuja pontuação máxima total será 
de 10 (dez) pontos. O candidato deverá obter 6,00 (seis) pontos ou mais do total da pontuação prevista para 
a Prova Discursiva – Estudo de Caso, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos neste Edital. 

13.4.3 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da Prova Discursiva. 

13.4.4 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas, e, no máximo, 20 (vinte) linhas para elaborar o Estudo 
de Caso, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 
local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida para elaboração. 

13.4.5 A Prova Discursiva – Estudo de Caso será avaliada considerando-se os aspectos presentes na tabela 13.3: 
 
TABELA 13.3 
 

ESTUDO DE CASO 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento              
técnico-científico sobre a 
matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

5,00 

2 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista 
defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pela questão discursiva. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) no aspecto 
1, o de nº 2, “Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao 
tema proposto na questão”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

2,50 

3 
Utilização adequada da 
Língua Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

2,50 

TOTAL DE PONTOS DO ESTUDO DE CASO 10,00 
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13.5.1 O candidato terá sua Prova Discursiva (Redação ou Estudo de Caso) avaliada com nota 0 (zero) e estará 
automaticamente eliminado do concurso público se: 
a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) no caso da Redação, não desenvolver o tema na tipologia textual exigida; 
c) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
d) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
e) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 
f) não apresentar a Redação ou o Estudo de Caso na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou 
desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens; 
g) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 
número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

13.5.2 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. 

13.5.2.1A folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro 
local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. 

13.5.3 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da Prova 
Discursiva, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato. 

13.5.4 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as 
informações contidas na prova discursiva para sua realização. 

13.5.5 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no item 13, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 

13.5.6 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando 
do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 

13.5.6.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 

13.5.6.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação ao candidato: 
“Para Correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 

13.6 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 17 deste Edital. 
 
 

NÍVEL SUPERIOR  

 

Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação 

ao tema proposto na questão e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, esclarecemos que a avaliação 

seguirá o mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os cargos: 

 

2. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão. 

 

Argumentação excelente [1,80 a 2,50]; 

Mediana [0,90 a 1,70] e; 

Ruim [0,10 a 0,80]. 

2,50 

 

3. Utilização adequada 
da Língua Portuguesa. 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-1,50]); portanto, se a 

resposta ultrapassar 15 erros gramaticais, não haverá mais descontos; 

Até [-0,30] para o desrespeito às margens; 

Até [-0,30] para ilegibilidades. 

Até [-0,40] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 

quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 

 

2,50 
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ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA - ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL  

1) Em determinado processo, já em fase de localização de bens, fora requerido penhora na boca do caixa, o 
que restou deferido pelo r. juízo. Foi expedido, então, mandado de penhora e entregue ao oficial de justiça 
para cumprimento, no qual constava autorização para vistoriar todo o setor financeiro da empresa. O mesmo 
requereu acompanhamento de força policial, o que já havia sido deferido no despacho que determinou a 
busca de bens. 
Em diligência, o oficial de justiça, após inúmeras negativas da executada para exibir o cofre da empresa, 
inclusive sob a alegação de que esta não possuía cofre, determinou que fossem abertos todos os armários 
existentes no setor financeiro. Oportunidade em que encontrou uma caixa fechada à chave, que, sob 
protestos, foi aberta pelo advogado da executada. 
Nessa caixa, foram encontrados numerários suficientes para o cumprimento do mandado. Ocorre que, 
indignada com a ação do oficial de justiça, a executada interpôs recurso contra a citada diligência sob a 
alegação de que o oficial de justiça extrapolou sua atuação e, ainda, que os valores ali encontrados eram 
destinados ao pagamento de salários dos funcionários da empresa e, portanto, impenhoráveis. 
Diante dos argumentos apresentados, informe qual medida processual deve ser manejada pela executada, 
bem como o prazo para seu protocolo. E, ainda, discorra, de forma fundamentada, se as alegações da 
empresa devem ser acolhidas. 
 

R.: O recurso manejado deve ser Embargos à execução, no prazo de 5 dias (art. 884 da CLT). 

Distribuído o mandado de penhora é dever do oficial de justiça o seu cumprimento, nos termos ali estabelecidos. 
Devendo ser observado valores e/ou bens a serem penhorados, endereço de cumprimento do mandado e limite de 
atuação do oficial de justiça (inclusive quanto aos endereços e departamentos em que a busca pode ocorrer), além 
disso, deve observar também, a época e o horário de cumprimento da diligência, se houver determinação expressa. 
Isso, pelo fato de que cabe ao oficial de justiça cumprir o mandado fielmente, bem como as ordens do juiz a que 
estiver subordinado. 

Assim, a alegação de extrapolação da atuação do oficial de justiça deve ser afastada, pois ele deu fiel cumprimento 
às determinações judiciais (busca de valores apenas no setor financeiro da empresa), na forma do artigo 154, I e II, 
do CPC. 

E, quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores, essa alegação também deve ser afastada, uma vez que a 
proteção prevista, no rol do artigo 833 do CPC, não abrange valores guardados em cofres sem destinação específica 
e comprovada. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 

sobre a matéria. 

O candidato deve apontar que: 

- o recurso a ser protocolado será Embargos à execução, no prazo de 5 
dias (art. 884 da CLT) (até 1,00) 

- que não houve extrapolação da atuação do agente público, pois é dever 
do oficial de justiça cumprir o mandado fielmente (CPC, art. 154,I) (até 
1,00 pontos), bem como executar as ordens do juiz a que estiver 
subordinado (CPC, art. 154,II) (até 1,00 ponto); 

- os valores encontrados não são impenhoráveis, eis que carentes de 
destinação específica e comprovada (CPC, art. 833) (até 2,00 pontos). 

5,00 

 
 
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA  

1) Luan é empregado da sociedade empresária XYZ Ltda., tendo completado um ano de trabalho. Ocorre que 
a empresa está passando por uma reestruturação, e alguns empregados de setores diversos foram 
dispensados. Com isso e preocupado com seu futuro, Luan candidatou-se para outras vagas de emprego, 
tendo sido aprovado em uma delas, sendo chamado para iniciar o treinamento na semana seguinte. 
Considerando que as chances na nova empresa eram melhores, assim como as condições de trabalho, Luan 
não tinha dúvidas quanto a aceitar o novo emprego. Todavia, considerando que ainda não tinha sido 
dispensado da empresa XYZ, muito embora fosse uma possibilidade, já que outros colegas haviam sido 
dispensados, e tendo conhecimento da modalidade de extinção do contrato de trabalho por acordo entre 
empregado e empregador advinda com a Reforma Trabalhista, Luan resolveu fazer essa proposta para seu 
empregador, inclusive, informando da necessidade de extinção imediata, sem a possibilidade de cumprir 
aviso trabalhando.  
Diante do caso apresentado, caso o empregador concorde com o acordo, porquanto necessita reduzir o 
quadro de empregados, aponte quais são os direitos de Luan nessa modalidade de extinção do contrato de 
trabalho quanto às verbas decorrentes da rescisão, ao prazo para que a empresa efetue o pagamento e à 
obrigatoriedade de homologação da rescisão contratual. Por outro lado, caso a empresa não concorde com 
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a proposta de rescisão por acordo realizado pelo empregado porque já não mais reduziria seu quadro de 
funcionários e caso Luan tenha que pedir demissão para assumir o novo emprego, aponte quais direitos ele 
deixaria de receber em relação à rescisão por acordo. 
Considere que Luan nunca optou pelo saque aniversário em relação ao Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço, tratando-se do primeiro emprego. 
 

R.: Se o contrato de trabalho for extinto por acordo entre empregado e empregador, o empregado terá direito à 
metade do aviso prévio indenizado e metade da indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e, na integralidade, as demais verbas trabalhistas, quais sejam, saldo de salário; décimo terceiro, integral 
e/ou proporcional; e férias, vencidas e/ou proporcionais, acrescidas do terço constitucional. O empregado poderá 
sacar os valores da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, porém, limitado a 80% (oitenta por 
cento) do valor dos depósitos. O prazo para pagamento das verbas será de 10 (dez) dias corridos a contar do 
término do contrato, não sendo mais necessária a homologação em razão da reforma trabalhista.  

Caso a empresa não concorde e o empregado tenha que pedir demissão, o trabalhador perderá o direito ao 
recebimento de metade do aviso prévio indenizado que, inclusive, poderá ser descontado na integralidade pela 
empresa e, também, perderá a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de serviço, estando, 
ainda, impedido de sacar os valores depositados em razão dessa rescisão. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 

sobre a matéria. 

Indicação do direito à metade do aviso prévio indenizado (0,5). 

Indicação do direto à metade da indenização sobre o saldo do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (0,5). 

Indicação do direito à integralidade das demais verbas trabalhistas, quais 
sejam, saldo de salário; décimo terceiro, integral e/ou proporcional; e 
férias, vencidas e/ou proporcionais, acrescidas do terço constitucional. 
(0,5). 

Indicação da possibilidade de sacar 80% (oitenta por cento) do FGTS. 
(0,5). 

Indicação do prazo para pagamento das verbas que será de 10 (dez) 
dias corridos a contar do término do contrato. (0,5). 

Indicação da não obrigatoriedade da homologação em razão da reforma 
trabalhista. (0,5) 

Indicação de que o empregado perderá o direito ao recebimento de 
metade do aviso prévio indenizado em caso de pedido de demissão (0,5) 

Indicação de que poderá ser descontado na integralidade pela empresa 
o aviso prévio. (0,5). 

Indicação de que perderá a indenização sobre o saldo do Fundo de 
Garantia do Tempo de serviço (0,5)  

Indicação de que está impedido de sacar os valores depositados em 
razão desta rescisão. (0,5). 

5,00 

 
 
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE ENGENHARIA CIVIL  

1) Em um laudo pericial que tratava da quantificação e extensão de todas as anomalias e danos observados 
em um imóvel alugado há 12 anos para um mesmo inquilino, foi requerido ao assistente técnico de uma das 
partes a explicação dos termos utilizados pelo perito para indicar as depreciações, sendo eles: decrepitude; 
deterioração; mutilação e obsolescência. Justifique se esses termos são previstos em norma brasileira e 
conceitue cada um deles.    
 

R.: A ABNT NBR 13752 diz que a depreciação pode ser classificada em: Decrepitude; Deterioração Mutilação 
Depreciação; Obsolescência e Desmontagem, sendo, portanto, termos citados no laudo previstos em norma. As 
definições dos termos citados, conforme a mesma norma, são: decrepitude é depreciação de um bem pela idade, 
no decorrer de sua vida útil, em consequência de sua utilização, desgaste e manutenção normais; deterioração é a 
depreciação de um bem devido ao desgaste de seus componentes ou falhas de funcionamento de sistemas, em 
razão de uso ou manutenção inadequados; mutilação é depreciação de um bem devido à retirada de sistemas ou 
componentes originalmente existentes; por fim, obsolescência é a depreciação de um bem devido à superação da 
tecnologia do equipamento ou sistema. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 

sobre a matéria. 

Termos previstos na NBR 13752 [até 1,00]; 

Decrepitude [até 1,00]; 

Deterioração [até 1,00]; 

Mutilação [até 1,00]; 

Obsolescência [até 1,00]. 

5,00 

 
 
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE ESTATÍSTICA  

1) A metodologia Box & Jenkins é composta das seguintes fases: Identificação do modelo, Estimação do 
modelo e Verificação da adequação do modelo ou testes. Descreva cada uma dessas fases. 
 

R.: A identificação do modelo adequado aos dados dentro da classe de modelos lineares ARIMA(p, d, q), em que p 
é a ordem da parte autorregressiva, d o número de diferenciações e q a ordem das partes médias móveis é feita 
comparando os correlogramas amostrais da função de autocorrelação (FAC ) e da função de autocorrelação parcial 
(FACP) com os correspondentes correlogramas teóricos dos vários modelos AR(1), AR(2), ... MA(1), MA(2), ... 

ARMA(1,1), ... pois cada modelo teórico tem um correlograma característico. Assim, deve-se estimar a FAC k 

mediante uso da expressão  ρ̂k =
∑ (zt−z)(zt+k−z)n−k

t=1

∑ (zt−z)2n
t=1

  e a FACP kk usando as equações de Yule-Walker   

[
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. Então, para k = 1, 2, ... com os valores da FAC e FACP, é possível 

fazer a comparação com os correlogramas característicos dos modelos teóricos e identificar o modelo adequado 
aos dados da série observada. A estimação dos parâmetros do modelo escolhido é feita pelo Algoritmo de 
Levenberg-Marquardt. Esse algoritmo fornece uma solução numérica para o problema de minimizar uma função não 
linear e dependente de várias variáveis. Ele é baseado nos métodos de Gauss-Newton e do Gradiente. A verificação 
da validade do modelo é feita aplicando-se os testes: da Sobrefixação, Comparação de Autocorrelações e os testes 
aplicados aos resíduos, que são: o Teste Portmanteau, Gráfico do Periodograma Acumulado (Integrado), Gráfico 
Normal dos Resíduos e Gráfico das Autocorrelações Residuais. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 

sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito 
do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico 
e científico, conforme os seguintes requisitos:  

1. Identificação do modelo: até 1,8. 

2. Estimação do modelo: até 1,6. 

3. Verificação da adequação do modelo ou testes: até 1,6. 

5,00 

 
 
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO  

1) Você está atendendo no ambulatório médico de uma empresa e avalia uma secretária de 46 anos  que 

apresenta um atestado de 30 (trinta) dias por cid. G 56.0 . Ela relata que está apresentando quadro de dor 

na mão direita com  parestesias e perda de força na distribuição do nervo mediano (polegar, indicador, 

dedo médio e metade radial do dedo anular). Refere que a dor tem início em um dedo e depois vai se 

espalhando para os outros. Também relata que o desconforto vem piorando e conta que, frequentemente, 

acorda de madrugada por causa desses sintomas. Ao exame físico, está em bom estado geral, afebril, 

corada e hidratada, acianótica, orientada em tempo e espaço. Apresenta-se normopneica (FR 16) e 

normocárdica (FC 76). De acordo com as informações apresentadas, cite o diagnóstico mais provável e 

quais testes realizados no exame físico  podem colaborar para esse diagnóstico. Descreva o passo a 

passo de 01 (um) dos testes que você irá realizar e qual é o resultado esperado que contribui para a 

confirmação de sua hipótese. 

 

R.: O diagnóstico mais provável é a síndrome do túnel do carpo (STC) e os testes no exame físico que podem 
colaborar para esse diagnóstico são: 
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Teste de Tinel: o examinador realiza percussão digital ao longo do curso do nervo mediano no aspecto volar do 
pulso. O teste é considerado positivo quando a manobra causa parestesias na distribuição do nervo mediano. A sua 
sensibilidade varia de 23% a 67% e a sua especificidade é alta (67% a 93%). 

Teste de Phalen: os cotovelos são fletidos 90º, com os antebraços no plano horizontal com o solo e punhos 
flexionados um contra o outro por 60 segundos. O teste é positivo quando ocorre dor ou parestesias dos dedos do 
aspecto radial da mão. Apresenta uma sensibilidade de 74% e, quando positivo, relaciona-se com a severidade da 
STC. 

Teste de Paley e McMurphy: o sinal é positivo se a pressão manual próxima do nervo mediano entre 1 cm e 2 cm 
proximais da dobra de flexão do punho desencadear dor ou parestesia.  

Teste de flexão do punho com compressão do nervo mediano: a flexão do punho com pressão exercida sobre o 
nervo mediano por 20 segundos, ocasionando os sintomas da STC, tem uma sensibilidade de 82% e especificidade 
de 99%. 

OBS.: Outros testes relatados na literatura serão avaliados e poderão ser considerados. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 

sobre a matéria. 

Descreveu o diagnóstico: até 1 ponto; 

Citou testes: até 2 pontos; 

Descreveu um teste: até 1 ponto; 

Descreveu o resultado esperado do teste: até 1 ponto. 

5,00 

 
 
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA  

1) Paciente do sexo feminino, 62 anos de idade, buscou atendimento odontológico com queixa de dor em 
hemiface direita. Relatou ter passado por uma exodontia há três dias. Havia lesões em hemiface direita e 
região intrabucal do mesmo lado, respeitando a linha média. O quadro de dor teve início com prurido, 
eritema e alodinia na região em questão. As características clínicas das lesões, somadas ao quadro 
sistêmico, permitiram chegar ao diagnóstico presuntivo de herpes zoster. Discorra sobre o herpes zoster, 
comentando a respeito das características do vírus e das lesões causadas por ele, e o tratamento indicado 
para essa condição clínica. Os sintomas que já foram descritos (em parte do enunciado) não devem ser 
retomados na resposta. 
 

R.: O vírus varicela zoster (VZV) é um vírus DNA, envelopado, que pertence à família Herpesviridae.  Após a infecção 
inicial, são vistos períodos variáveis de latência e reativação por toda a vida do indivíduo.  

A varicela (catapora) é a manifestação primária da infecção pelo VZV. Após a manifestação inicial, o vírus se move 
para um gânglio da raiz dorsal, próximo à espinha, onde permanece latente indefinidamente. Mais tarde, 
normalmente na idade adulta mais tardia, os vírus latentes são reativados causando o herpes zoster.  

A reativação pode ser causada por estresse ou enfraquecimento do sistema imunológico. A distribuição das lesões 
ocorre ao longo dos filetes nervosos sensitivos. Se o vírus estiver dormente nos gânglios trigêmeos, as lesões 
podem aparecer na face, lábios, boca (como foi descrito no enunciado desta questão) ou nos olhos. Na fase aguda, 
as vesículas geralmente aparecem em um lado do corpo; essas lesões geralmente se desenvolvem em lesão 
ulcerada ou crosta cerca de 7 a 10 dias após a ativação inicial. 

O tratamento de lesões causadas pelo VZV deve ser direcionado à causa e aos sintomas. Terapia antiviral sistêmica, 
como aciclovir, famciclovir ou valaciclovir, têm se mostrado aptos a reduzir a severidade e a duração da infecção 
por VZV, e esses medicamentos são considerados os pilares da terapia do herpes zoster. Os agentes antivirais 
tópicos são ineficazes para o tratamento do herpes zoster e não são recomendados. A escolha do tratamento 
dependerá da severidade da dor e podem ser associados analgésicos para o alívio da dor. 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 

sobre a matéria. 

1.1 Conhecimento sobre o vírus [1,0]; 

1.2 Conhecimento das características das lesões causadas pelo vírus: 
aspecto clínico [1,0], localização [1,0]; 

1.3 Indicação correta do tratamento [2,0]. 

5,00 
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ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA  

1) Pedro iniciou, em 10/03/2018, um contrato de trabalho por prazo indeterminado com a empresa DOIS 

IRMÃOS E CIA. LTDA. Sua jornada de trabalho era de segunda a sexta-feira das 08h às 17h, com uma hora 

de intervalo para repouso e alimentação, e aos sábados das 8h às 12h. Durante todo o período de contrato, 

recebeu o valor do salário de R$ 1.800,00 combinado com o empregador, tendo sido efetuados os depósitos 

do seu FGTS e, ainda, os recolhimentos do INSS, ambos de forma correta.  Em 30/11/2019, o empregador 

celebrou com Pedro acordo escrito no qual ficou convencionado que as horas extras prestadas, durante o 

mês de dezembro daquele ano, seriam compensadas com a correspondente diminuição da jornada de 

trabalho no mês de fevereiro de 2020. Durante o mês de dezembro de 2019, Pedro executou 40 horas extras, 

no entanto não recebeu o valor dessas horas extras e também não houve a compensação como 

anteriormente ajustado com o empregador.  Em 09/04/2020, Pedro recebeu um comunicado do empregador 

noticiando que seu contrato estava encerrado naquela data e que ele deveria passar no setor de RH para o 

recebimento das verbas rescisórias. Chegando ao setor determinado, Pedro recebeu, apenas e tão somente, 

o saldo de salários do mês de abril de 2020, não tendo havido qualquer pagamento de outros valores e nem 

mesmo a explicação sobre eventuais direitos trabalhistas devidos pela empresa.  

Sabendo que Pedro, durante todo o pacto laboral, jamais usufruiu seu direito de férias e que também 

recebeu o 13º salário apenas relativo ao ano de 2018, responda quais são os direitos devidos em 

consequência da extinção do contrato de trabalho e como Pedro poderá exigi-los perante a Justiça do 

Trabalho.  

 

R.: No caso, houve a dispensa do empregado e a extinção do contrato de trabalho sem justa causa, por iniciativa 
do empregador, garantindo ao empregado o pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas, as quais devem 
ser exigidas mediante reclamação trabalhista. Pedro deve pleitear ao Juízo a expedição de alvará judicial para 
levantamento dos depósitos do FGTS e o pagamento da multa de 40% sobre o valor. Como o contrato era por prazo 
indeterminado e houve o rompimento do vínculo por parte do empregador, este deveria ter concedido, de forma 
antecipada, o aviso prévio, fato que não ocorreu. O prazo do aviso prévio deve ser indenizado, devendo haver o 
pagamento de 36 dias de remuneração (30 dias acrescidos de mais 3 dias por ano trabalhado). Houve o pagamento 
do 13º salário apenas relacionado ao ano de 2018, devendo, então, haver o pedido do pagamento do 13º salário 
integral relativo ao ano de 2019 e do 13º salário proporcional relativo ao ano de 2020. O empregado jamais recebeu 
seus direitos de férias, portanto deve haver o pedido e respectivo pagamento da remuneração em dobro das férias, 
acrescidas de 1/3, correspondente ao período aquisitivo de 10/03/2018 a 09/03/2019; o pagamento de férias, de 
forma simples (sem a dobra), acrescidas de 1/3, correspondente ao período aquisitivo de 10/03/2019 a 09/03/2020; 
e, ainda, o pagamento de férias proporcionais no importe de 2/12 do valor de sua remuneração, acrescidas de 1/3, 
correspondente ao período de 10/03/2020 a 15/05/2020 (projeção do aviso prévio indenizado). É mencionado 
também, que houve a realização de horas extras sem pagamento ou compensação, contrariando expressamente o 
acordo feito entre empregado e empregador. Como resultado, deve haver o pedido e posterior pagamento do valor 
de 40 horas de trabalho, acrescidas de adicional de 50% sobre o valor de cada hora, considerando não ter havido 
a compensação de jornada até o término do contrato de trabalho. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 

sobre a matéria. 

FGTS e multa (0,10 a 0,80); 

Aviso prévio (0,10 a 1,20); 

13º salário (0,10 a 0,40); 

Férias integrais e proporcionais (0,10 a 2,0); 

Horas extras (0,10 a 0,60). 

5,00 

 
 
 
 
 
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE  

1) Determinada entidade pública apresentou o Quadro Principal da sua Demonstração de Fluxo de Caixa 
(DFC) pelo método direto. 
 
Demonstração do Fluxo de Caixa 
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Exercício 2021 (em R$) 

 

Com base unicamente nos dados apresentados na Demonstração do Fluxo de Caixa, identifique cinco 

contas contábeis que estão classificadas de forma errada, exponha a classificação dessas contas no fluxo 

de caixa apresentado e indique a classificação e a atividade corretas dessas contas de acordo com as 

normas contábeis vigentes aplicadas ao setor público. 

 

R.: As contas classificadas de forma errada estão na planilha a seguir. Para facilitar o entendimento, segue a 
explicação de como ela se estrutura: a primeira coluna apresenta as contas que estão classificadas de modo errado; 
na segunda coluna, consta a classificação dessas contas no fluxo de caixa apresentado. Por fim, a terceira coluna 
apresenta a classificação e a atividade corretas dessas contas de acordo com as normas contábeis vigentes 
aplicadas ao setor público. 
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Contas classificadas de forma 
errada 

Classificação das contas no fluxo 
de caixa apresentado 

Classificação e atividade corretas 
das contas 

Aquisição de ativo não circulante Desembolso – Atividade operacional 
Desembolso – Atividade de 
investimento 

Remuneração das 
Disponibilidades 

Ingresso – Atividade de investimento Ingresso – Atividade operacional 

Transferências concedidas Ingresso – Atividade de investimento Desembolso - Atividade operacional 

Transferências recebidas 
Ingresso – Atividade de 
financiamento 

Ingresso – Atividade operacional 

Amortização de empréstimos e 
financiamentos concedidos 

Desembolso – Atividade de 
financiamento 

Ingresso - Atividade de investimento 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação: Pontos 

1. Conhecimento 
técnico-científico 

sobre a matéria. 

Para cada conta contábil apresentada (limitada às cinco contas 
apresentadas na planilha) classificada de forma errada (atendendo ao 
enunciado), a exposição da sua classificação no fluxo de caixa 
apresentado e a devida apresentação da classificação e atividade correta 
dessa determinada conta contábil, a resposta elaborada receberá [até 
1.0 ponto] 

 

 

5,00 

 
 


