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Cargo: Analista Legislativo – Apoio Técnico-Adminis trativo - 
Administração  
 
Padrão de Resposta 
 
Conceituação: (4,0 pontos) 

Reengenharia é o repensar fundamental, radical e drástico de uma organização 

Por definição, na reengenharia, os antigos processos organizacionais podem ser inteiramente 

substituídos por processos inteiramente novos e revolucionários. Seu foco são as mudanças 

nos processos organizacionais.  

 

Metodologia: (4,0 pontos) 

A metodologia de implementação da reengenharia (a qual não pode ser confundida com seus 

objetivos ou sua própria definição) envolve, fundamentalmente, quatro etapas: 1) 

mapeamento dos processos organizacionais da empresa; 2) planejamento das mudanças a 

serem realizadas; 3) implementação das mudanças, ou seja, substituição dos processos 

organizacionais; e 4) avaliação de resultados, isto é, o monitoramento dos impactos 

ocasionados pela reengenharia na organização.  

 

Objetivos: (2,0 pontos) 

Os objetivos da reengenharia são basicamente dois. Em primeiro lugar, a ferramenta objetiva 

melhorar os processos organizacionais. Em segundo lugar, em um caráter mais amplo, a 

reengenharia visa melhorias de competitividade-eficiência-eficácia de uma organização. 

 

Histórico de surgimento: (2,0 pontos) 

A ferramenta surgiu na década de 1990 em um contexto de mudanças substanciais nos 

modelos de negócios então vigentes. Nesse sentido, mudanças nos padrões de consumo, no 

perfil dos clientes e no ambiente externo criaram o ambiente para o surgimento da ferramenta 

como uma resposta de adequação a essas questões. 
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Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 
Definição e conceituação de 

reengenharia 

Mudanças drásticas 
0 

0,50 1,00 1,50 2,00 

Foco nos processos 2,50 3,00 3,50 4,00 

1.2 Metodologia 

Fase I: preparação - listagem de 

processos da organização e mobilização 

de recurso 

0 

0,50 1,00 1,50 2,00 

Fase II: planejamento - garantia dos 

recursos e estruturação de equipe 

2,50 3,00 3,50 4,00 

Fase III: implementação - análise dos 

processos selecionados, avaliação de 

impacto de mudanças 

Fase IV: avaliação - medição e 

comunicação dos resultados, controle 

do processo 

1.3 Objetivos 
Melhoria nos processos organizacionais 

0 
0,50 1,00 

Melhoria de competitividade-eficiência-eficácia 1,50 2,00 

1.4 Histórico de surgimento 

Identificação correta no tempo (anos 90) 

0 

0,50 1,00 

Contextualização do problema: mudanças, 

competitividade, paradigmas, padrões de consumo 
1,50 2,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Instalações, Equipame ntos, Ocupação e 
Ambientação de Espaço Físico – Arquitetura 

 

 

Padrão de Resposta 

 

 
Considerando-se a circunstância em que se encontra o planeta, sob a ameaça iminente das 
alterações climáticas, do esgotamento dos recursos naturais, dos elevados níveis de poluição 
e, consequentemente, da degradação ambiental, torna-se premente que os diferentes campos 
disciplinares se solidarizem no sentido não somente de promoverem pesquisas como também 
de adotarem inciativas voltadas para a questão da sustentabilidade. 

 

Na medida em que a arquitetura contemporânea, desvinculando-se do paradigma moderno dos 
objetos únicos, autônomos e definitivos, passou a ser entendida como estratégia e processo, 
num sistema de relações em que o tempo e o usuário intervêm, questões como energia, 
ambiência e simbiose da arquitetura com a natureza se sobressaem. Dessa forma, a 
arquitetura do século XXI se propõe à busca constante por sistemas arquitetônicos versáteis, 
capazes de se adequar aos distintos meios, de atingir uma dimensão ambiental e de encarar a 
diversidade que se impõe. 

 

Nesse sentido, a complexidade desses sistemas arquitetônicos exigiu o desenvolvimento de 
programas computacionais - softwares - e de métodos e sistemas sofisticados como, por 
exemplo, o parametricismo, que permite a formulação precisa e execução de correlações 
complexas entre elementos e subsistemas, nos quais conceitos compartilhados, técnicas 
computacionais, repertórios formais e lógicas tectônicas estão se cristalizando num novo 
paradigma para a arquitetura contemporânea, que visa a construir, assim, a lógica dos campos, 
que se preparam para organizar e articular o novo nível de dinamismo e complexidade da 
sociedade contemporânea. 

 

Com relação à sustentabilidade há, igualmente, muitos softwares que vêm sendo 
desenvolvidos, como Arquitrop, que consiste num sistema integrado de rotinas e bancos de 
dados para apoio às atividades de projeto em arquitetura e engenharia, visando obter conforto 
térmico e economia de energia. De grande valia, tais ferramentas são indispensáveis como 
recursos mais completos e eficientes para fornecer diretrizes para o projeto tanto na escala 
urbana como na das edificações de elevada complexidade. 
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No âmbito do conforto ambiental, estratégias para o projeto bioclimático que abrangem a 
gestão efetiva dos recursos naturais, a incidência de radiação solar nas edificações, níveis de 
iluminação natural em fachadas, coberturas e ambientes internos, análise das condições 
ambientais do terreno no contexto urbano são tão relevantes quanto critérios para a acústica 
arquitetônica, que envolvem análise das fontes de ruído urbano, níveis acústicos, isolamento 
sonoro e barreiras acústicas, bem como absorção e reverberação do som em estruturas 
espaciais.  

 

O estudo destes procedimentos permite a observação e a avaliação das possibilidades de 
aproveitamento das diretrizes de conforto ambiental no projeto de arquitetura, que devem ser 
traçadas durante a elaboração do partido arquitetônico em sua fase preliminar e acompanhar o 
desenvolvimento do projeto até a execução da obra. 

 

A busca por soluções energéticas renováveis por meio da implementação de equipamentos de 
captação de energia solar e eólica assim como de aproveitamento da água da chuva são 
iniciativas que integram as possibilidades tecnológicas que se tornam determinantes para 
atender aos requisitos de eficiência energética, numa forma de minimizar o impacto da 
arquitetura sobre o meio ambiente, integrando adequadamente o homem ao seu habitat natural 
e às imposições da sociedade contemporânea.  

 

Espelho de Correção 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Possibilidades tecnológicas – da elaboração do projeto à execução da obra 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.2 Possibilidades tecnológicas – funcionamento do espaço artificial 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.3 Modificação do espaço natural e Arquitetura 0 

0,50 1,00 1,50 2,00 

2,50 3,00 3,50 4,00 

1.4 Integração homem e ambiente 0 
0,50 1,00 1,50 2,00 

2,50 3,00 3,50 4,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Apoio Técnico-Adminis trativo - Arquivologia  

 

Padrão de Resposta 

 

1) Propriedades dos Documentos Arquivísticos (6,0 pontos) 

 

Considerando o monopólio quase exclusivo do Estado sobre o conjunto de atividades políticas, 
econômicas e sociais, e das normalizações de convivência social, é de se esperar que os seus 
atos burocráticos (documentos) sejam revestidos de “Fé Pública”. A perda dessa propriedade, 
que na Arquivologia é melhor representada pela propriedades de Veracidade, Autenticidade e 
Imparcialidade, implica diretamente na perda de legitimidade do próprio Estado no exercício de 
tais funções. Por esta razão as atenções especiais para os arquivos públicos.  

 

2) Função dos Arquivistas (6,0 pontos) 

Destas obrigações decorrem partes das funções dos arquivistas que, sobre o ponto de vista 
ético-profissional, precisam ter consciência de que suas atividades técnicas possuem 
desdobramentos políticos, econômicos e sociais que exigem atenção especial e constante. 

 

Espelho de Correção 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 
Propriedades dos documentos arquivísticos – o candidato deve identificar quatro 

propriedades, obrigatoriamente entre elas autenticidade e imparcialidade 
0 1,50 3,00 4,50 6,00 

1.2 Abordar a responsabilização e as consequências para o arquivista 0 2,00 4,00 6,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Saúde e Assistência S ocial - Assistência 
Social  
 
 
 
Padrão de Resposta 
 
 
O candidato deverá abordar os seguintes pontos: 

A “crise do capitalismo” ou a chamada “crise do capital” não é uma crise conjuntural ou 
esporádica. Estão em questão dois elementos: a fonte de valor, que é o trabalho humano e a 
exploração da natureza – que na linguagem “mediática” assume o discurso de “crise ecológica 
ou ambiental” – estão chegando ao limite de exploração, de esgotamento. 

Neste contexto cabe destacar a crise americana – que ganha contorno mais visível a partir 
de 2008; o que demonstra, não a vulnerabilidade dos Estados Unidos ou que o capital chegou 
ao seu limite possibilitando a emergência de um novo modo de produção, mas a 
interdependência do capital financeiro global (basta vermos a crise na Europa). Uma das 
formas de se lidar com os limites do capital é o investimento em gastos de guerra, a criação de 
um “inimigo oculto” – mesmo que isto custe milhares de vidas. 

No Brasil, apesar do discurso do aumento do emprego formal, observamos a precarização 
do trabalho e o aumento do trabalho temporário. Se nos dados oficiais das empresas 
governamentais aparece o aumento da renda por família, isto está longe de configurar uma 
melhora nas condições de vida. A implantação de programas sociais (e temos como exemplo o 
Bolsa-Família) é importante como forma de diminuir os “riscos sociais”, possibilitar que a 
chamada “Classe D e E” possam consumir. Cria-se uma “sociabilidade capitalista”, uma forma 
de “gerenciamento da barbárie”. 

O Serviço Social se depara com este quadro tendo como um dos seus desafios que 
consolidar a implantação das Políticas de Seguridade Social, num quadro adverso em que a 
questão social é “criminalizada”. 

 

Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Abordagem atualizada: trabalho humano e meio ambiente 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

1.2 Cenário Internacional (EUA – 2008 OU Europa – crise atual) 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

1.3 Precarização de trabalho   0 0,50 1,00 1,50 

1.4 Implantação de programas sociais  0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.5 Impacto no Serviço Social  0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.6 Criminalização de movimentos   0 0,50 1,00 1,50 
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Cargo: Analista Legislativo – Apoio Técnico ao Proc esso Legislativo - 
Biblioteconomia  

 

 

 

Padrão de Resposta 

 

 

Modelo de resposta: resumo com 147 palavras, antecedido pela referência e complementado 
por três palavras-chave. 

 

MELO, Alice. Os guardiões dos livros: o primeiro curso de Biblioteconomia surgiu na BN há 100 
anos: hoje, são 39 espalhados pelo país. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, ano 6, n. 70, p. 90, jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/por-dentro-da-biblioteca/os-guardioes-dos-livros>. 
Acesso em: 1 mar. 2012. 
 

Trata  das comemorações do centenário do primeiro curso de Biblioteconomia do país, fundado 
na Biblioteca Nacional (BN) e, desde 1970, na Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro. Destaca  a mostra sobre Biblioteconomia na Divisão de Obras Raras da BN, o catálogo 
digital correspondente, um seminário e visitas guiadas à instituição, a partir de 11 de julho de 
2011; além da publicação da história do curso em número especial dos Anais da BN, em 2012. 
Informa que o curso formava funcionários para lidar com o acervo da BN; e que, como ensino 
superior, foi reformulado para atender a outras áreas de conhecimento e à demanda por 
profissionais aptos a lidar com usuários com necessidades específicas, enfatizando a 
organização, análise e gestão da informação. Conclui , afirmando que existem 39 cursos no 
país, formando profissionais para atuar, também, com publicação e informação de qualquer 
natureza, inclusive a digital. 

Palavras-chave: Biblioteconomia. Fundação Biblioteca Nacional. Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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Espelho de Correção 

 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1 Aplicação das NBR 6023 da ABNT 0 4,00 

1.2 
Aplicação das NBR 6028 da ABNT (número de palavras, descrição do conteúdo, 

metodologia, conclusão) 
0 1,50 3,00 4,50 6,00 

1.3 Correção do segmento palavras-chave, após o resumo 0 1,00 2,00 

2 – Apresentação, legibilidade, margens e parágrafos 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

3 – Estrutura textual. Construção pertinente de introdução (explicação do tema na primeira 

frase). Desenvolvimento (uso do verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular; frases 

afirmativas e não enumeração de tópicos). Conclusão (referência aos 39 cursos e áreas de 

atuação).  

 

 

0 

 

 

1,00 

 

 

2,00 

 

 

3,00 

4 – Objetividade, ordenação e clareza das ideias 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Cardiologi a 
 
Padrão de Resposta 
 
Descreva a terapia farmacológica, incluindo seus riscos e benefícios, na síndrome de 
insuficiência cardíaca decorrente de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo em pacientes 
sem doença arterial coronariana. 

Na questão discursiva, serão avaliados 3 aspectos, conforme o enunciado da questão. Então 
na avaliação da resposta foram analisados de forma separada a citação de cada uma das 
terapias farmacológicas que podem ser usadas na síndrome de insuficiência cardíaca 
decorrente de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo em pacientes sem doença arterial 
coronariana, seus riscos e seus benefícios. 

1) Em relação à terapia farmacológica deveriam estar incluídos os seguintes itens, sem ter a 
necessidade de citar as drogas de forma específica:  
Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA); Bloqueadores dos receptores de 
angiotensina (BRA); Betabloqueadores; Furosemida; diuréticos tiazídicos; Digoxina; 
Antagonistas da aldosterona; Hidralazina associada ao nitrato. 
Ao descrever de forma completa cada íten que faz parte da terapiafarmacológica o candidato 
receberá 0,5 pontos (total de 0,5 x 8= 4 pontos).  

Se descrição for de forma incompleta, receberá 0,25 pontos. Caso não inclua algumas das 
terapias farmacológicas, não receberá pontos (0) relacionado à terapia farmacológica não 
mencionada na questão.  

2) A segunda avaliação foi relacionada à  descrição dos riscos potenciais de cada uma destas 
terapias farmacológicas, como por exemplo, hipotensão arterial, intoxicação digitálica com uso 
de digoxina, insuficiência renal relacionada ao uso de IECA em pacientes com estenose 
bilateral de artérias renais, distúrbios eletrolíticos relacionados à furosemida, diuréticos 
tiazídicos ou antagonistas da aldosterona, efeitos adversos de cada medicação, entre vários 
outros riscos do uso de cada terapia farmacológica nestes pacientes com disfunção sistólica do 
ventrículo esquerdo. A pontuação foi de 0,5 ponto para a descrição dos riscos relacionados a 
cada terapia farmacógica descrita, ou seja , para cada ítem da terapia medicamentosa deverão 
ser escritos os seus potenciais ou principais riscos (incluindo efeitos adversos).  Como são 8 
itens de terapia farmacológica, então a pontuação máxima será de 4 pontos (no máximo 0,5 
pontos  para cada 1 dos 8 itens). 

3) Na terceira e última avaliação da questão, será levado em conta a  descrição dos principais  
benefícios de cada uma das oito  terapias farmacológicas  e/ou suas indicações de uso de 
acordo com a classe funcional da "New York Heart Association" (NYHA) em que se encontra 
um paciente com insuficiência cardíaca decorrente de disfunção sistólica do ventrículo 
esquerdo. Entre eles destacam-se os benefícios na redução da mortalidade, aumento da 
sobrevida, melhora dos sintomas, ação na melhora da classe funcional da New York Heart 
Association  em que o paciente se encontra, redução nas internações hospitalares, ação nos 
sistema cardiovascular (como por exempo, as ações na pré-carga, pós-carga, contratilidade 
miocárdica e redução da ativação do sistema nervoso simpático) e atuação no remodelamento 
do ventrículo esquerdo A pontuação máxima foi de 0,5 pontos para descrição dos principais  
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benefícios relaciondados a cada terapia farmacógica descrita, ou seja , para cada ítem da 
terapia medicamentosa deverá ser escrito os seus principais benefícios ou em que classe 
funcional (NYHA) determinada terapia farmacológica teraia maior indicação. Como são 8 itens 
de terapia farmacológica, então a pontuação máxima será de 4 pontos (no máximo 0,5 pontos  
para cada 1 dos 8 itens). 

 
 

Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Terapia – descrição 0 
0,50 1,00 1,50 2,00 

2,50 3,00 3,50 4,00 

1.2 Riscos 0 
0,50 1,00 1,50 2,00 

2,50 3,00 3,50 4,00 

1.3 Benefícios 0 
0,50 1,00 1,50 2,00 

2,50 3,00 3,50 4,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Comunicação Social – Comunicação Social  
 
 
Padrão de Resposta 
 
 
A questão pede para que sejam discriminadas diferenças na redação e edição de TEXTOS 
com finalidade jornalística para quatro plataformas midiáticas: 
1. O impresso.  
2. A digital (internet / mídias sociais).  
3. O rádio. 
4. A televisão.  
 
Com relação ao conhecimento técnico requerido no enunciado, será reconhecida como certa a 
resposta que especificar pelo menos duas das principais características do texto jornalístico 
(e/ou da edição) como produzido em cada plataforma acima citada.  
 
Serão consideradas citações de características básicas, já que o enunciado foi abrangente ao 
pedir que fossem “apontadas” diferenças na produção de texto jornalístico,  e/ou da edição em 
texto jornalístico,  de cada uma das  plataformas citadas. Seguem alguns exemplos de 
características peculiares das plataformas mencionadas na questão: 
 
Impresso – O deadline é definido, e o espaço de texto limitado. Há consenso na exigência de 
clareza, concisão, simplicidade, objetividade e adequação ao público para o qual o veículo está 
direcionado. Os impressos utilizam boxes de informações, fotos e infográficos. As informações 
mais importantes devem estar no alto do texto (lide) e há a prevalência do padrão “pirâmide 
invertida”, que estabelece uma hierarquia de importância decrescente do início para o final do 
texto, de forma que, se houver necessidade de cortes no tamanho da matéria, o conteúdo 
principal não se perca. A relação da mídia impressa com a produção digital tem se estreitado, 
tanto nos padrões gráficos de diagramação quanto no cross over de mídias (o jornal e a revista 
remetem o leitor à internet e vice-versa).  
 
TV- Na Reportagem: o deadline é rigidamente definido, e o tempo para o texto do repórter é 
limitado. Deve-se escrever como se fala, em linguagem precisa, clara, simples e direta. Evitar 
estrangeirismos e siglas, à exceção das que são muito populares (INSS etc.). Deve-se 
trabalhar fundamentalmente com frases curtas. Devem ser utilizados poucos números, e de 
forma contextualizada. É adequada a repetição de palavras, para maior clareza de 
compreensão do telespectador.  Na Edição: utilizam-se recursos gráficos e documentais na 
edição de material atual (hard news). Evita-se o uso de sonoplastia, e valoriza-se o som 
ambiente (Background), quando adequado. Texto e imagem têm relação de 
complementaridade. O texto no script deve ser escrito em caixa alta.  
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Radio  – Possibilidade de informação em tempo real. Clareza, concisão e coloquialidade. 
Linearidade. Ritmo e sonoridade – é preciso cuidado com cacófatos e com repetições que 
rimam.  É adequada a utilização constante de som ambiente. O texto deve ter frases curtas, em 
ordem direta – sujeito, verbo e predicado. É inadequado que o redator utilize aspas e 
parênteses, já que dificultam o trabalho do locutor. Os números devem ser escritos por 
extenso. Medidas estrangeiras devem sempre ser convertidas. A edição de sonoras 
(entrevistas, registros de falas) deve sempre ater-se à correta e verdadeira condição dos 
acontecimentos. Uma sonora gira em torno de 30 segundos. Valem risos, gritos e mesmo o 
silêncio, se forem informações contextualizantes.  
 
Internet/mídias sociais  – Há uma clara ruptura em relação aos modelos de produção das 
demais plataformas. A produção textual e a edição são praticamente simultâneas. Os 
internautas também produzem conteúdo. Como a cultura jornalística digital está em fase inicial 
de construção, não há regras consolidadas, mas um conhecimento empírico que vem 
estabelecendo referenciais práticos bem sucedidos. Não há dead line (a produção é 
ininterrupta), nem limite de tamanho para os textos. O texto na internet precisa ser curto na 
manchete, mas graças à hipertextualidade, o corpo da matéria pode ser mais extenso. A 
escrita e a edição devem beneficiar-se da multimidialidade – fotos, vídeos e textos de outros 
sites que complementem a informação jornalística, através de hiperlinks . A hierarquização das 
informações torna-se fundamental na estrutura de montagem do texto para ser postado na 
internet. As mídias sociais pedem um direcionamento estilístico e uma formatação específica 
para cada tipo de ferramenta. O Twitter só admite 140 toques, por exemplo 
 
 
 

Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Mídia impressa: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.2 Mídia impressa: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.3 Internet: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.4 Internet: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.5 Rádio: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.6 Rádio: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.7 TV: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.8 TV: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 
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Cargo: Analista Legislativo - Controle Interno - Co ntabilidade  

 

 

 

Padrão de Resposta 

 

 
Para atender ao que foi solicitado, o candidato poderá dividir sua resposta em três partes: 
 
 
Parte I: (3,0 pontos) 
 

Sim. A Resolução supra esclarece que o Princípio do Registro pelo Valor Original 
determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos 
valores originais das transações, expressos em moeda nacional. 

 

 

Parte II:  (6,0 pontos) 

 

Nos registros dos atos e fatos contábeis será considerado o valor original dos 
componentes patrimoniais. O valor original, que ao longo do tempo não se confunde com o 
custo histórico, corresponde ao valor resultante de consensos de mensuração com agentes 
internos ou externos, com base em valores de entrada – a exemplo de (1) custo histórico, (2) 
custo histórico corrigido e (3) custo corrente; ou valores de saída – a exemplo de (4) valor de 
realização, (5) valor presente do fluxo de benefício do ativo e (6) valor justo. 

Os conceitos supra podem ser definidos da seguinte forma: 
 

� Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a 
serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos 
recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os 
passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram 
recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos 
valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais serão necessários 
para liquidar o passivo no curso normal das operações;  

� Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou 
ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das 
demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores 
em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que seriam 
necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das 
demonstrações contábeis; 

� Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em 
uma forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos valores em 
caixa e equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam 
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pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal 
das operações da Entidade; 

� Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, 
descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera 
seja gerado pelo item no curso normal das operações da Entidade. Os 
passivos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro 
de saída líquida de caixa que se espera seja necessário para liquidar o 
passivo no curso normal das operações da Entidade; 

� Valor Justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um 
passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em 
uma transação sem favorecimento; 

� Custo Histórico Corrigido (atualização monetária). Os efeitos da 
alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 
reconhecidos nos registros contábeis mediante o ajustamento da 
expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. 

 

 

Parte III:  (3,0 pontos) 

 

Sim. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros 
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do 
recebimento ou pagamento. Pressupõe, ainda, a simultaneidade da confrontação de receitas e 
de despesas correlatas, aplicando-se integralmente ao Setor Público . 

 Isso não significa que há violação do disposto na Lei n. 4.320/64, quando prevê 
que as receitas orçamentárias  serão consideradas realizadas quando da arrecadação.  

 
 
 
 
 
Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Aplicabilidade do princípio do registro pelo valor original ao setor público 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 

1.2 Cinco exemplos (citar e explicar) 0 
0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 

3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 

1.3 Aplicabilidade do princípio da competência 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Engenharia - Civil  
 
Padrão de Resposta 
 
Aditivo 1 

Os plastificantes ou redutores de ar são tensoativos. São moléculas com extremidades laterais 
com cargas negativas. Um dos lados adere aos grãos de cimento (superfície positiva), e outro 
lado com carga negativa fica exposto. A repulsão  elétrica  entre  as  cargas  negativas  afasta  
os  grãos de cimento cobertos pelo aditivo facilitando a trabalhabilidade. ( características:1,0 
ponto). Deve ser misturado ao concreto fresco para aplicação. (aplicação:1,0 ponto). Nas 
concretagens de grandes volumes, seus retardadores minimizam as juntas frias. (finalidades: 
1,0 ponto) 
Sua principal vantagem é a de facilitar o lançamento e o adensamento do concreto. 
(vantagens: 0,5 ponto). Por outro lado, apresenta maior custo como desvantagem.  
(desvantagens: 0,5 ponto) 
 

Aditivo 2 

Os aceleradores de pega (nome genérico) facilitam a dissolução do cimento, (características: 
1,0 ponto) quando misturado ao concreto fresco (aplicação: 1,0 ponto). Provocam uma pega 
mais rápida e desenvolvimento mais rápido de resistência. Permitem a moldagem do concreto 
em temperaturas mais baixas, reduzindo o tempo de acabamento dos projetos. (finalidade:(1,0 
ponto). As suas vantagens são a conclusão e liberação da obra em prazos 
menores(vantagens: 0,5 ponto). No entanto, apresenta maior custo como desvantagem. 
(desvantagens:0,5 pontos) 
 

Aditivo 3 

Os retardadores de pega dificultam a dissolução do cimento (características:1,0 ponto), quando 
misturado ao concreto fresco.(aplicação:1,0 ponto). Tem como finalidade trazer flexibilidade no 
tempo de pega do concreto, aumentando o tempo de trabalhabilidade e acabamento do 
concreto, sendo adequados para aplicações mais complexas em condições de climas 
quentes.(finalidades:1,0 ponto). São vantajosos em concretagens de grandes volumes porque 
os retardadores minimizam as juntas frias (vantagens: 0,5 ponto), mas por outro lado 
apresentam maior custo. (desvantagens: 0,5 ponto) 
 

Espelho de Correção 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 
Material 1: Características (1,0), aplicação (1,0), finalidade (1,0), suas vantagens 

(0,5) e desvantagens (0,5) 
0 

0,50 1,00 1,50 2,00 

2,50 3,00 3,50 4,00 

1.2 
Material 2: Características (1,0), aplicação (1,0), finalidade (1,0), suas vantagens 

(0,5) e desvantagens (0,5) 
0 

0,50 1,00 1,50 2,00 

2,50 3,00 3,50 4,00 

1.3 
Material 3: Características (1,0), aplicação (1,0), finalidade (1,0), suas vantagens 

(0,5) e desvantagens (0,5) 
0 0,50 1,00 1,50 2,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Engenharia - Telecomu nicações 

 

Padrão de Resposta: 

A) O modo DCF utiliza um protocolo denominado CSMA/CA (CSMA com abstenção de 
colisão), este protocolo utiliza a detecção do canal físico e virtual. Na detecção do canal físico 
quando a estação quiser transmitir ela “escuta” o canal. Se o canal estiver ocioso a estação 
inicia a sua transmissão. Se o canal estiver ocupado, a transmissão é adiada até o canal ficar 
livre. 

Na detecção do canal virtual, o CSMA se baseia no MACAW. Utiliza-se de pacote de dados 
para solicitação de reserva de canal (RTS- Request to Send), confirmação de aceite (CTS – 
Clear to Send) e de recebimento do quadro (ACK - acknowledged). Neste caso, outra estação 
percebe a ocupação do canal não apenas pelos dados mais também pelos quadros de reserva 
de canal encaminhados pela estação que transmite ou pela estação que recebe os quadros de 
dados.  

Ao escutar um quadro RTS, a estação sabe que alguém irá transmitir dados em breve. O RTS 
traz informações que permitem que a estação avalie quanto tempo esta transmissão irá durar 
até o ACK final, assim ela carrega um vetor de alocação de rede (NAV) interno que funciona 
como um canal virtual ocupado. Caso a estação não escute o RTS, por não estar na área de 
cobertura da estação que envia, a mesma pode escutar o CTS, enviado pela estação que 
recebe a solicitação inicial. Neste caso ela segue procedimento análogo de reserva de canal 
através do NAV.   

 

B) SIFS (Short InterFrame Spacing – espaçamento curto entre quadros) é o menor intervalo 
definido. Ele permite que os integrantes de uma transmissão, que já se iniciou, tenham a maior 
prioridade, de forma a dar continuidade a mesma. Sempre existirá uma única estação 
habilitada a transmitir após um intervalo SIFS. Por exemplo a estação que recebeu um RTS, 
para transmitir um CTS. Ou uma estação que recebeu um CTS, para transmitir o quadro de 
dados. 

PIFS (PCF InterFrame Spacing – espaçamento entre quadros PCF) é o intervalo definido para 
ser utilizado pela estação-base. Caso a estação, que tinha prioridade durante o intervalo 
anterior, não utilize o mesmo, a estação-base poderá enviar um quadro de baliza(polling) após 
este intervalo de tempo. Este intervalo permite que após ocorrer o encerramento completo de 
uma transmissão, a estação base tenha prioridade na ocupação do canal. 

DIFS (DCF InterFrame Spacing – espaçamento entre quadros DCF) é o intervalo definido para 
ser utilizado pela transmissão de dados sem controle central. Qualquer estação pode tentar 
adquirir o canal para enviar dados após este intervalo, caso a estação base não utilize a sua 
prioridade no intervalo anterior.  

EIFS (Extended InterFrame Spacing – espaçamento estendido entre quadros). Só após 
transcorrer este intervalo e caso nenhuma estação tomou posse do canal é que uma estação, 
que  acabou de receber um quadro defeituoso ou desconhecido, pode utilizar o canal para 
informar sobre a presença deste dado com erro. Para este tipo de evento é dada a prioridade 
mais baixa. 
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C) Como já se iniciou a transmissão da estação A, isso é, ela já adquiriu a posse do canal, esta 
transmissão terá prioridade de se encerrar. Após o fim do RTS, a estação B terá a prioridade 
dada pelo intervalo SIFS para responder com um CTS. Posteriormente, dentro de cada 
intervalo SIFS, a estação A terá a prioridade de transmitir o primeiro fragmento de dados e 
posteriormente o ACK da estação B. Após cada ACK da estação B, a estação A sempre terá 
prioridade para transmitir o próximo pacote de dados. Em outras palavras, através da 
prioridade dada pelo intervalo SIFS aumenta-se a probabilidade da transmissão ir até o fim 
sem interferência. 

Como já se iniciou a transmissão da estação A, isso é, ela já adquiriu a posse do canal, esta 
transmissão terá prioridade de se encerrar. A estação C não escuta a estação A porém escuta 
a estação B. Desta forma ela não irá receber o RTS de A, mas ao fim do RTS, a estação B terá 
a prioridade do canal para transmitir CTS, intervalo SIFS, antes da estação C puder enviar sua 
solicitação, pois a mesma deve esperar um tempo DIFS. Desta forma a estação C irá captar o 
CTS e irá verificar que esta ocorrendo uma transmissão. Ela irá armazenar uma reserva de 
canal através do mecanismo do NAV até o fim do primeiro ACK da estação B. A transmissão 
dos demais pacotes da rajada de dados é garantida pelo uso sempre do intervalo prioritário 
SIFS pela estação B(transmitindo ACK de recebimento de pacotes fragmentados que ainda 
não se encerraram) e pelo armazenamento do NAV pela C ao capar o ACK da estação B. 

 

 

Espelho de Correção 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Funcionamento  0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.2 Mecanismos   0 0,50 1,00 1,50 

1.3 Intervalos  0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.4 Finalidades   0 0,50 1,00 1,50 

1.5 Processo A 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

1.6 Processo B 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 
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Cargo: Analista Legislativo – Engenharia - Elétrica  

 

Padrão de Resposta: 

 

A) Componentes Simétricos são mecanismos feitos para facilitar algumas resoluções analíticas 
de circuitos elétricos não equilibrados, como as máquinas elétricas polifásicas, e alguns tipos 
de problemas de transformadores polifásicos. Semelhante ao teorema de Fourier relativo a 
ondas complexas, os componentes simétricos, que é o teorema de Fortescue, consiste em 
decompor um sistema trifásico não equilibrado em três sistemas equilibrados, ou seja, qualquer 
sistema de vetores trifásicos não equilibrados pode ser resolvido com a adição de três sistemas 
equilibrados, que são: 

1. Sistema de sequência positiva : Sistema trifásico equilibrado com a mesma sequência 
de fase do sistema desequilibrado; 

2. Sistema de sequência negativa : Sistema trifásico equilibrado com a sequência de fase 
inversa àquele do sistema desequilibrado; 

3. Sistema de sequência zero : Sistema de três vetores monofásicos que são iguais em 
módulo e em fase no tempo. 

 
B) 
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C) 

 

 
 
Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Descrição das três sequências 0 
0,50 1,00 1,50 2,00 

2,50 3,00 3,50 4,00 

1.2 Definição do operador alfa e demonstração da relação 0 1,00 2,00 3,00 4,00 

1.3 Matriz transformação 0 1,00 2,00 3,00 4,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Engenharia - Mecânica  

 

Padrão de Resposta 

 
O estudo da vida útil da mola por fadiga depende da análise dos esforços cíclicos a que ela vai 

estar submetida ao longo de sua vida. 

Para uma simulação dos esforços a que ela vai estar submetida, pode-se montar um modelo 

matemático na forma de equação de estados, com a entrada sendo o deslocamento que é 

imposto pela estrada e com saída sendo a força a que a mola vai estar submetida. 

Para obter-se este modelo, deve-se: 

• Aplicar a Lei de Newton nas massas: 

������ � ������ � ��	��� � �
��� � 0 ��	���  �
��� � ��	��� � ������ � 0 

• Utilizar as relações constitutivas dos elementos massa, mola e amortecedor: 

������ � �������� � �� �������  ����� 

��	��� � ����	��� � �� �������  ��	���� 

������ � ��������� � ��������� ��	��� � �����	��� � �����	��� �
��� � ���
��� � ��������  ��	���� 
Por fim, considerando-se como variáveis de estado os deslocamentos e velocidades das 

massas, obtêm-se o modelo da forma de equações de estado, que deve ser completada com a 

equação de saída da força. 
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Com este modelo, tendo-se os valores dos diversos elementos do veículo, podem ser utilizados 

métodos de simulação digital para se obter o esforço sobre a mola. 
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Espelho de Correção 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Aplicar equação de Newton em cada massa 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.2 Relações constitutivas entre as massas, as molas e o amortecedor 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.3 Montar as equações de estado 0 1,00 2,00 3,00 4,00 

1.4 Equação de saída – força da mola 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.5 Demonstração/análise de fadiga da mola / vida útil da mola 0 0,50 1,00 1,50 2,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Saúde e Assistência S ocial - Farmácia  
 
Padrão de Resposta 
 
 
Antagonismo fisiológico:  ocorre quando duas substâncias produzem efeitos opostos sobre a 
mesma função fisiológica através da interação com diferentes tipos de receptores ou de ações 
fisiológicas que se anulam. O candidato deve especificar que este antagonismo ocorre em 
locais diferentes. Um exemplo prático, em adição ao que é descrito na questão, é o uso de 
epinefrina como broncodilatador para neutralizar a broncoconstrição que ocorre quando o 
sistema.nervoso parassimpático libera ACh ou quando administramos betanecol ou um inibidor 
da acetilcolinesterase para um paciente com asma. ACh contrai o músculo liso das vias aéreas, 
agindo como um agonista muscarínico em receptores. A epinefrina relaxa a musculatura lisa 
das vias aéreas e dilata os brônquios, através da sua atividade agonista sobre receptores β2-
adrenérgicos.  
Antagonismo Farmacológico:  é um antagonismo de mesmo receptor. É um dos dois tipos 
principais de antagonismo. O candidato deve indicar os dois tipos de antagonismo 
farmacológico e seus subtipos. 
Antagonismo competitivo reversível : o candidato deve descrever que o antagonista se liga 
no mesmo sítio ativo do agonista impedindo a ligação do agonista. As duas drogas, tanto 
agonistas como antagonistas  competem pelo sítio ativo do receptor. Uma característica 
importante deste antagonismo competitivo reversível é que ao aumentar a concentração de 
agonista ocorre reversão da atividade antes abolida pelo antagonista. Desta forma o 
antagonista diminui a potência do agonista mas não interfere na eficácia dele. Assim, atropina 
(o protótipo antagonista de receptores muscarínicos) antagoniza os efeitos da ACh no nódulo 
SA por competir pela mesma população de receptores. Propranolol faz o mesmo ao 
antagonizar os efeitos β1-estimulatórios da adrenalina, noradrenalina e  outros β-agonistas que 
atuam no coração.  
Antagonismo competitivo irreversível : o candidato deve descrever que o antagonista se liga 
no memso sítio ativo do agonista impedindo a ligação do agonista, mas neste caso quando o 
antagonista tem uma ligação irreversível não permitindo mais que o agonista se ligue naquele 
receptor ou que demore muito para conseguir se ligar pela diminuição da taxa de dissociação. 
Uma característica importante deste antagonismo competitivo irreversível é que, ao aumentar a 
concentração de agonista, não ocorre reversão total da atividade abolida pelo antagonista. O 
antagonista interfere na potência e na eficácia do agonista. Um exemplo deste antagonismo é o 
bloqueio produzido por fenoxibenzamina sobre receptores α-adrenérgicos, resultando em uma 
redução duradoura na capacidade de noradrenalina, adrenalina, ou outros simpaticomiméticos 
para activar receptores α-adrenérgicos. 
Antagonismo não competitivo ou alostérico : o candidato deve descrever que o antagonista 
não competitivo atua impedindo a ativação do receptor, mesmo quando o agonista está ligado 
no sítio ativo. Este tipo de antagonismo atua não através da competição com o agonista pela 
ligação ao sítio ativo mas sim por impedir a ativação do receptor. Isto acontece em pontos 
diferentes do receptor. Exemplos de antagonismos não competitivos são a nifedipina e 
verapamil, dois bloqueadores dos canais de Ca++. 
Antagonismo químico:  o candidato deverá descrever que este tipo de antagonismo ocorre 
quando duas drogas se combinam quimicamente uma à outra e a atividade de uma ou de 
ambas é reduzida ou abolida. Este antagonismo acontece antes do agonista ter a oprtunidade 
de produzir seu efeito no receptor.  exemplo, dimercaprol forma quelatos com chumbo e reduz 
a toxicidade do metal pesado; cálcio, em certos alimentos ou bebidas (por exemplo, leite) 
interage com antibióticos de tetraciclina e reduz a sua biodisponibilidade.  
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Espelho de Correção 
 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Antagonismo fisiológico – caracterização – exemplo 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 

1.2 Antagonismo competitivo – caracterização – exemplo 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 

1.3 Antagonismo irreversível – caracterização – exemplo 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 

1.4 Antagonismo químico – caracterização – exemplo 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Saúde e Assistência S ocial - Fisioterapia  
 
 
Padrão de Resposta 
 
 
O candidato deverá, em sua resposta, apontar os seguintes tópicos: 
a) Princípios físicos da água (2,0 pontos) 
flutuação, viscosidade, temperatura e pressão hidrostática. 
 
 
b) Efeitos fisiológicos da submersão em água aquecida (2,0 pontos) 
aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial sistêmica, aumento da 
frequência respiratória, aumento do metabolismo e discreto aumento da temperatura corporal. 
 
 
c) Benefícios dos efeitos terapêuticos (4,0 pontos) 
alívio ou eliminação do quadro álgico, relaxamento muscular, manutenção ou aumento da 
amplitude de movimento, aumento da força e/ou resistência musculares, o calor da água auxilia 
na diminuição ou eliminação da dor e do espasmo muscular, aquecimento sistêmico durante 
todo a duração do tratamento, abrange variadas articulações do corpo do paciente, 
diminuição do impacto sobre as articulações em geral, diminuição do peso corporal – pelo 
efeito da flutuação - , e o programa de tratamento pode ser realizado sem mudar muito o 
paciente de posição. 
 
 
d) Contra-indicações e/ ou cuidados (4,0 pontos) 
incontinência fecal e/ou urinária, cardiopatas descompensados, medo da submersão na 
piscina, quedas dentro e fora da piscina, pacientes que não sabem nadar e/ou flutuar e 
excesso de atividades pela facilidade de realização das mesmas, levando a fadiga. 

 
Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Natureza da Hidroginástica 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.2 Adequação a idosos 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.3 Benefícios (pelo menos 4) 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

1.4 Riscos – ou contraindicações (pelo menos 4) 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Gastroente rologia 
 

Padrão de Resposta 
 
Paciente de 62 anos sabidamente portador de cirrose hepática apresenta hemorragia digestiva 
alta caracterizada por melena e dor abdominal hipogástrica tipo cólica por possível estímulo 
peristáltico relacionado à presença de sangue no intestino delgado. A possível origem desta 
hemorragia deve relacionar-se à hipertensão porta – varizes esofagogástricas e gastropatia 
congestiva ou menos comum à úlcera gastroduodenal. A resposta a esta indagação só poderá 
ser alcançada com a Endoscopia Digestiva Alta e para tal deve-se manter o paciente em dieta 
zero, hidratação venosa adequada e em casos mais graves, deve-se realizar a entubação oro 
traqueal antes da Endoscopia Digestiva Alta ( EDA ), evitando-se broncoaspiração e facilitando 
o exame e a possível terapêutica endoscópica. 
É rotina na maioria dos serviços a administração, antes da EDA, de análogos da vassopressina 
– somatostatina ou terlipressina que diminuiriam a pressão porta e, por conseguinte, o 
sangramento. 

Num paciente cirrótico qualquer desequilíbrio pode agravar e descompensar a função hepática 
e neste caso isto se mostra através da Encefalopatia hepática, Grau 3,  caracterizada por 
confusão mental, agitação, sonolência e asterix. Neste caso devemos diminuir a oferta de 
nutrientes já feita, esterilizar a flora bacteriana intestinal com antimicrobianos e administrar 
lactulose que acidifica o cólon e impedem a maior formação de amônia que, absorvida, 
agravaria a encefalopatia. 

Em caso de agitação extrema, baixas doses de halopenidol ou de oxazepan, benzodiozepínico 
não metabolizado pelo fígado, pode ser necessário. 

Espelho de Correção 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Intercorrências: hemorragia digestiva alta 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.2 Causas: varizes esofagogástricas   0 0,50 1,00 

1.3 Causas: gastropatia congestiva        0 0,50 

1.4 Causas:úlcera gastroduodenal ou outras causas        0 0,50 

1.5 Encefalopatia hepática     0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.6 Encefalopatia grau 3       0 0,50 1,00 

1.7 
Abordagem na emergência: dieta zero e hidratação 

endovenosa 

    
  0 0,50 1,00 

1.8 
Drogas análogas da vasopressina – terlipressina ou 

somatostatina 

    
  0 0,50 1,00 

1.9 endoscopia digestiva alta       0 1,00 2,00 

1.10 entubação orotraqueal pré-endoscopia digestiva        0 0,25 

1.11 antibiótico profilático        0 0,25 

1.12
lactulose ou lactilol oral ou por via retal sob forma de 

enema 

    
   0 0,25 

1.13 controle da agitação - haloperidol ou benzodiazepínico           0 0,25 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Ginecologi a 
 
Padrão de Resposta 
 
 
O câncer de colo uterino é uma questão de saúde pública em nosso país por sua alta 
prevalência, apesar de tratar-se de uma neoplasia que possui prevenção, rastreamento de 
lesões precursoras e tratamento precoce eficaz. 
O rastreamento é realizado através da colpocitologia oncótica. Segundo o Ministério da Saúde 
no Brasil, este exame deve ser iniciado aos 25 anos para quem já iniciou a vida sexual 
(evidência A). Deve ser realizado de 3 em 3 anos somente após dois exames anuais 
consecutivos negativos (A). Seguir até 64 anos e cessar rastreamento se tiver dois exames 
normais (A). Atenção: as pacientes com imunossupressão deverão ter no início dois exames 
semestrais seguindo com coletas anuais e não é recomendado a realização de rastreamento 
para mulheres com histerectomia total por causa benigna (A). 
 
A coleta é realizada ambulatorialmente e o resultado do exame colpocitológico descrito pelo 
patologista utilizando a classificação de Bethesda. Essa classificação apresenta como 
possíveis resultados e respectivas condutas: 
 
1) alterações celulares benignas (reativas ou repararias) - rotina acima. 
 
 
2) alterações nas células escamosas: 
- atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplasia (Ascus) / repetir em 6 
meses. 
- atípicas de significado indeterminado quando não se pode excluir lesão de alto grau (asc-h) - 
colposcopia 
- lesão intra-epitelial de baixo grau - repetir em 6 meses 
- lesão intraepitelial de alto grau - colposcopia 
- lesão que não pode excluir carcinoma de células epidermóide / colposcopia 
 
 
3) nas células glandulares:  
- atípicas de significado indeterminado possivelmente neoplasia e quando não pode se excluir 
lesão de alto grau (AGC) / colposcopia e USG. 
- adenocarcinoma in situ e invasor / colposcopia e USG 
 
 
4) atípicas de origem indefinida / colposcopia e USG 
A conduta no resultado do colpocitológico é selecionar mulheres que precisam de colposcopia 
e biópsia. Na repetição de Ascus e lesão intraepitelial de baixo grau no colpocitológico 
devemos encaminhar para colposcopia. 
 
 
Na repetição de Ascus ou lesão de baixo grau, na lesão de alto grau, de asgus, carcinoma 
epidemóide e adenocarcinoma deverá sempre ser encaminhado para colposcopia e biópsia 
para realização do diagnóstico. 
A conduta do tratamento só será realizada após biópsia, guiada pela colposcopia. Se for 
diagnosticado câncer na biópsia será necessário o estadiamento para definição da conduta 
para o tratamento. 
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Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Rastreamento 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 

1.2 Exames 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 

1.3 Classificação dos resultados 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 

1.4 Conduta recomendável 0 
0,50 1,00 1,50 

2,00 2,50 3,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Comunicação Social – Jornalista  
 
Padrão de Resposta 
 
A questão pede para que sejam discriminadas diferenças na redação e edição de TEXTOS 
com finalidade jornalística para quatro plataformas midiáticas: 
1. O impresso.  
2. A digital (internet / mídias sociais).  
3. O rádio. 
4. A televisão.  
 
Com relação ao conhecimento técnico requerido no enunciado, será reconhecida como certa a 
resposta que especificar pelo menos duas das principais características do texto jornalístico 
(e/ou da edição) como produzido em cada plataforma acima citada.  
 
Serão consideradas citações de características básicas, já que o enunciado foi abrangente ao 
pedir que fossem “apontadas” diferenças na produção de texto jornalístico,  e/ou da edição em 
texto jornalístico,  de cada uma das  plataformas citadas. Seguem alguns exemplos de 
características peculiares das plataformas mencionadas na questão: 
 
Impresso – O deadline é definido, e o espaço de texto limitado. Há consenso na exigência de 
clareza, concisão, simplicidade, objetividade e adequação ao público para o qual o veículo está 
direcionado. Os impressos utilizam boxes de informações, fotos e infográficos. As informações 
mais importantes devem estar no alto do texto (lide) e há a prevalência do padrão “pirâmide 
invertida”, que estabelece uma hierarquia de importância decrescente do início para o final do 
texto, de forma que, se houver necessidade de cortes no tamanho da matéria, o conteúdo 
principal não se perca. A relação da mídia impressa com a produção digital tem se estreitado, 
tanto nos padrões gráficos de diagramação quanto no cross over de mídias (o jornal e a revista 
remetem o leitor à internet e vice-versa).  
 
TV- Na Reportagem: o deadline é rigidamente definido, e o tempo para o texto do repórter é 
limitado. Deve-se escrever como se fala, em linguagem precisa, clara, simples e direta. Evitar 
estrangeirismos e siglas, à exceção das que são muito populares (INSS etc.). Deve-se 
trabalhar fundamentalmente com frases curtas. Devem ser utilizados poucos números, e de 
forma contextualizada. É adequada a repetição de palavras, para maior clareza de 
compreensão do telespectador.  Na Edição: utilizam-se recursos gráficos e documentais na 
edição de material atual (hard news). Evita-se o uso de sonoplastia, e valoriza-se o som 
ambiente (Background), quando adequado. Texto e imagem têm relação de 
complementaridade. O texto no script deve ser escrito em caixa alta.  
 
Radio  – Possibilidade de informação em tempo real. Clareza, concisão e coloquialidade. 
Linearidade. Ritmo e sonoridade – é preciso cuidado com cacófatos e com repetições que 
rimam.  É adequada a utilização constante de som ambiente. O texto deve ter frases curtas, em 
ordem direta – sujeito, verbo e predicado. É inadequado que o redator utilize aspas e 
parênteses, já que dificultam o trabalho do locutor. Os números devem ser escritos por 
extenso. Medidas estrangeiras devem sempre ser convertidas. A edição de sonoras 
(entrevistas, registros de falas) deve sempre ater-se à correta e verdadeira condição dos 
acontecimentos. Uma sonora gira em torno de 30 segundos. Valem risos, gritos e mesmo o 
silêncio, se forem informações contextualizantes.  
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Internet/mídias sociais  – Há uma clara ruptura em relação aos modelos de produção das 
demais plataformas. A produção textual e a edição são praticamente simultâneas. Os 
internautas também produzem conteúdo. Como a cultura jornalística digital está em fase inicial 
de construção, não há regras consolidadas, mas um conhecimento empírico que vem 
estabelecendo referenciais práticos bem sucedidos. Não há dead line (a produção é 
ininterrupta), nem limite de tamanho para os textos. O texto na internet precisa ser curto na 
manchete, mas graças à hipertextualidade, o corpo da matéria pode ser mais extenso. A 
escrita e a edição devem beneficiar-se da multimidialidade – fotos, vídeos e textos de outros 
sites que complementem a informação jornalística, através de hiperlinks . A hierarquização das 
informações torna-se fundamental na estrutura de montagem do texto para ser postado na 
internet. As mídias sociais pedem um direcionamento estilístico e uma formatação específica 
para cada tipo de ferramenta. O Twitter só admite 140 toques, por exemplo 

 
 
 
Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Mídia impressa: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.2 Mídia impressa: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.3 Internet: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.4 Internet: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.5 Rádio: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.6 Rádio: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.7 TV: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.8 TV: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Medicina d o Trabalho  
 
Padrão de Resposta 
 
 
O candidato deve contextualizar as políticas do Ministério da Saúde, discorrendo sobre a 
Política Pública em Saúde, o RENAST, seus princípios e infraestrutura. Deve, ainda, 
contextualizar as políticas do Ministério do Trabalho, analisando a Política Nacional de 
Segurança, o GEISAT, o FUNDACENTRO, suas competências e infraestrutura.  

Deve apresentar uma análise consistente dos problemas enfrentados ( subnotificação de 
agravos, falta de recursos humanos, financiamento, entre outros), analisando-os correta e 
integralmente. Deve apresentar, também, uma análise consistente dos desafios a vencer (por 
exemplo: capacitação, formação da rede, capilaridade das ações, gestão), analisando-os 
correta e integralmente.  

 

 

Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 
Contextualização das Políticas 

a) Ministério da Saúde 
0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.2 
Contextualização das Políticas 

a) Ministério do Trabalho 
0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.3 Problema 1     0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.4 Problema 2     0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.5 Desafio 1     0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.6 Desafio 2     0 0,50 1,00 1,50 2,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Neurologia  
 

Padrão de Resposta 
 
Em uma paciente de 15 anos com história de episódios matinais de mioclonias e um episódio 
de crise tônico-clônica generalizada, sem história de doença neurológica e com exame 
neurológico normal, deve se considerar o diagnóstico de epilepsia mioclônica juvenil. 

A epilesia mioclônica juvenil é a forma de epilepsia generalizada idiopática mais comum em 
adolescentes e adultos jovens e corresponde de 4% a 10% dos casos de epilepsia. A idade de 
início geralmente é entre 12 e 18 anos, mas pode se iniciar dos 8 aos 30 anos. A apresentação 
típica é de abalos mioclônicos dos membros superiores e ombros que geralmente ocorrem 
após acordar. Crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas ocorrem em 90% dos casos e 
cerca de um terço dos pacientes tem também crises de ausência. As mioclonias não são 
comumente reconhecidas como convulsões e o paciente frequentemente só procura o médico 
após a crise tônico-clônica generalizada. Privação de sono, ingesta de álcool e cansaço podem 
precipitar as crises. As pessoas acometidas tem inteligência normal e não há deterioração 
cognitiva. 
 
A ressonância magnética de crânio é geralmente normal. O eletroencefalograma interictal 
mostra pontas e pontas-ondas de 3 a 5 Hz, de intensidade máxima na região frontocentral. A 
correspondência eletroencefalográfica das mioclonias é uma descarga de alta voltagem, de 
polipontas de 10 – 16 Hz seguidas por ondas lentas de 1 Hz. Um percentual significativo de 
pacientes tem anormalidades focais no exame.   
 
O tratamento de escolha é o ácido valpróico. Opções incluem lamotrigina, topiramato, 
levetiracetam e zonisamida. Há boa resposta ao tratamento, porém pode haver recorrência em 
caso de interrupção. O tratamento não medicamentoso consiste em evitar os fatores 
desencadeantes descritos anteriormente. 

Pode haver história familiar de epilepsia, porém com padrão de transmissão complexo. A 
doença está relacionada às mutações em diversos genes, como o GABRA1 (cromossomo 
5q34-q35), o CACNB4 (cromossomo 2q22-q23), o CLCN2 (cromossomo 3q26) e o EFHC1 
(cromossomo 6p12-p11). 

Quanto à gravidez, pode-se tentar trocar o ácido valpróico por medicação com menor potencial 
teratogênico (ex. lamotrigina) ou tentar diminuir a dose do mesmo (ex. não exceder 1g por dia). 

 

Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Diagnóstico das crises e da epilepsia   0 1,50 3,00 

1.2 Descrição do quadro clínico  0 1,00 2,00 3,00 

1.3 Exames complementares 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.4 Tratamento    0,00 1,00 2,00 

1.5 Componente hereditário    0 1,00 

1.6 Gravidez    0 1,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Saúde e Assistência S ocial - Nutrição 
 
Padrão de Resposta 
 
O candidato deve analisar pelo menos 4 (quatro) indicadores de saúde e nutrição da população 
brasileira, entre os citados a seguir: estado nutricional, outras doenças crônicas, deficiência de 
micronutrientes, esperança média de vida do brasileiro ao nascer, envelhecimento da 
população, mortalidade infantil, baixo peso ao nascer, segurança alimentar, acompanhamento 
das condicionalidades da saúde do Programa Bolsa Família, consumo 
alimentar/disponibilidade de alimentos e aleitamento materno. Deve, ainda, avaliar o papel do 
SISVAN como instrumento de proposição e realização das políticas públicas. 
 
 
Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Descrição dos Indicadores: Serão pontuados no máximo 4 itens.  6 pontos 

1.2 Estado Nutricional – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.3 Outras doenças crônicas – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.4 Deficiência de micronutrientes – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.5 Esperança média de vida do brasileiro ao nascimento – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.6 Envelhecimento da população – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.7 Mortalidade infantil – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.8 Baixo peso ao nascer – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.9 Segurança Alimentar – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.10 
Acompanhamento das condicionalidades da saúde do Programa Bolsa Família – descrição dos 

indicadores 

0 1,000 1,50 

1.11 Consumo alimentar / disponibilidade de alimentos – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

1.12 Aleitamento Materno – descrição dos indicadores 0 1,00 1,50 

2.1 
Papel do SISVAN como instrumento de proposição e realização de políticas públicas. Serão 
pontuados no máximo 4 itens.  

6 pontos 

2.2 Estado Nutricional – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.3 Outras doenças crônicas – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.4 Deficiência de micronutrientes – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.5 Esperança média de vida do brasileiro ao nascimento – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.6 Envelhecimento da população – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.7 Mortalidade infantil – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.8 Baixo peso ao nascer – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.9 Segurança Alimentar – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.10 
Acompanhamento das condicionalidades da saúde do Programa Bolsa Família – papel do 

Sisvan 

0 1,00 1,50 

2.11 Consumo alimentar / disponibilidade de alimentos – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 

2.121 Aleitamento Materno – papel do Sisvan 0 1,00 1,50 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Otorrinola ringologista  

 
Padrão de Resposta 
 
 
1) Qual a principal hipótese diagnóstica? (cite: tipo histológico mais provável e a classificação 
do tumor na escala TNM) 
 
Hipótese: Câncer de Laringe ou Neoplasia Malígna 
Tipo histológico: Carcinoma epidermóide ou Carcinoma espinocelular  
Classificação (conforme informações fornecidas): 
T4: tumor imobiliza a prega vocal e não está contido na laringe. 
N0: não há linfonodos cervicais palpáveis. 
M0: A TC do tórax estava normal. 
 
 
2) Como proceder com a biópsia?  
 
Procedimentos aceitos: 
Laringoscopia Direta sob anestesia geral ou tópica/local com ou sem bloqueio do nervo 
laríngeo superior. 
Microcirurgia da Laringe sob anestesia geral. 
Biópsia com pinça sacabocado sob laringoscopia indireta ou videolaringoscopia, com anestesia 
tópica. 
Biópsia através de fibronasolaringoscópio com canal de trabalho, utilizando-se pinça 
sacabocado do equipamento. 
Descrição do método deve constar: 
Tipo de anestesia 
Equipamentos utilizados e tempos do procedimento. 
 
 
3) Quais os exames de imagem recomendados para a avaliação do tumor e do pescoço?  
 
Esclareça suas intenções diagnósticas. 
Tomografia Computadorizada do Pescoço (TC):  
Avaliação da infiltração tumoral para as partes moles do pescoço, porém com melhor  precisão 
na infiltração do arcabouço cartilaginoso laríngeo, principalmente a cartilagem tireóide e a 
articulação cricoaritenoideana direita, no caso em questão. 
Ressonância Nuclear Magnética do Pescoço (RNM):  
Avaliação muito precisa da extensão tumoral e sua infiltração para as partes moles do pescoço, 
quando comparada com a TC. Importante para o estudo dos linfonodos cervicais 
potencialmente acometidos pela doença.   
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4) Quais são as possibilidades terapêuticas? (descreva vantagens e desvantagens de cada 
uma). 
 
Tratamento oncológico com preservação do órgão, por associação de Radioterapia e 
Quimioterapia. 
Vantagens: 
Preservação do órgão com manutenção  da voz. 
Em caso de falência do tratamento, pode-se realizar a laringectomia total. 
Desvantagens: 
Tratamento agressivo e prolongado com sofrimento inerente à radioterapia, como: 
Odinofagia severa, sendo indicado gastrostomia em alguns casos. 
Perda de peso corporal. 
Infecção oportunista orofaríngea por Candida albicans durante o tratamento. 
Risco alto de fístula faringocutânea, caso seja necessária cirurgia de resgate, na falência do 
tratamento oncológico. 
 Xerostomia como sequela da radioterapia. 
Sofrimento inerente à quimioterapia, como: náuseas, vômitos, desidratação e eventual perda 
de cabelos. 
 
Tratamento por cirurgia: Laringectomia total com ou sem esvaziamento cervical  
Desvantagem: perda do órgão com consequente perda da voz e prejuízo profissional para o 
paciente em questão. 
Vantagens:  
Tratamento mais rápido. 
Apresenta  menos sofrimento imediato, em comparação à RT+QT.  
A cirurgia pode ser considerada, como método de tratamento oncológico, mais eficaz no caso 
em questão. 
 
 

Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Hipótese (1,0), tipo histológico (1,0) e classificação (1,0)  0 1,00 2,00 3,00 

1.2 Indicação (1,0) e descrição (2,0)  0 1,00 2,00 3,00 

1.3 Indicação de dois exames (0,75 cada) e suas interações (0,75 cada) 0 0,75 1,50 2,25 3,00 

1.4 
Duas possibilidades terapêuticas, suas vantagens e desvantagens (0,5 

cada)  
0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Pneumologi a 
 
 
 
Padrão de Resposta 
 
 
A baixa umidade do ar está associada ao desencadeamento ou agravamento de crises de 
asma, rinite e infecções das vias aéreas superiores e/ou inferiores tais como conjuntivite, 
sinusite, bronquite, pneumonia.  Atualmente tem-se descrito mais casos relacionados com a 
Sindrome do Edificio Doente, cujos pacientes apresentam doenças respiratórias, alérgicas e 
infecciosas relacionadas com ambiente contaminado e poluído em que respiram. 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas acompanhada de hiperreatividade 
brônquica e limitação variável ao fluxo aéreo, que pode se reversível espontaneamente ou com 
tratamento específico.  Se caracteriza por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto 
no peito e tosse, principalmente à noite e pela manhã ao despertar. O diagnóstico deve ser 
baseado na anamnese, exame clínico e prova de função pulmonar.  Sempre que possível, 
incluir a avaliação da alergia. A exposição ambiental a alérgenos e irritantes tais como poeira 
domiciliar em que predominam os ácaros, baratas, fumaça de cigarro, viroses respiratórias, 
mudanças de temperatura ambiental e baixa umidade do ambiente.  É importante a 
classificação da doença que irá nortear o seu tratamento que pode ser de manutenção ou o 
tratamento da crise aguda.  De um modo geral o tratamento inclui drogas antiinflamatórias 
como corticosteróides inalatórios e nos casos mais graves corticóide oral, broncodilatadores de 
ação curta ou prolongada, dependendo da gravidade da doença, antileucotrienos, inibidores de 
IgE e em alguns casos imunoterapia. Na crise aguda deve ser usado broncodilatadores de 
ação curta na forma inalatória. As medidas preventivas incluem um ambiente livre de alérgenos 
inalatórios, evitando-se contato com poeira domiciliar, fumaça de cigarro, cheiros fortes, pelos 
de animais (cão, gato, etc), a manutenção adequada das drogas inalatórias garantindo a 
adesão ao tratamento. 

A Rinite alérgica é um processo inflamatório da mucosa nasal, decorrente de uma reação 
aumentada ou exagerada a diversos alérgenos inalatórios ambientais. Os alérgenos mais 
frequentes desencadeantes de crise são poeira domiciliar, cheiros fortes, fumaça de cigarro, 
mofo ou fungos ambientais, pólen, irritantes. Alimentos e bactérias estão menos 
frequentemente envolvidos. Os principais sintomas são rinorreia, geralmente hialina, espirros 
que ocorrem principalmente em salvas, prurido e obstrução nasal. Estes sintomas se 
manifestam geralmente pela manhã e várias vezes ao dia. O tratamento consiste em controle 
ambiental, tratamento medicamentoso com anti-histamínicos oral ou nasal, corticóide tópico 
nasal e nos casos mais graves corticóide oral, cromonas tópicas, antileucotrienos e vacinas 
antialérgicas (imunoterapia), estas de acordo com o teste cutâneo. A profilaxia é semelhante à 
da asma. 

A infecção respiratória também pode ter sua prevalência aumentada associada ao aumento da 
umidade do ar especialmente nos pacientes com predisposição genética à alergia, asma ou 
rinite alérgica. 

Nas regiões onde a umidade do ar é baixa, deve-se ter especial atenção em manter o 
calendário vacinal regularizado e indicar a vacinação contra patógenos que podem predispor 
ou agravar quadros de asma, sinusite ou infecções mais graves como pneumonia. As principais 
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são as vacinas antigripal e antipneumocócica que têm contribuido para a redução de 
hospitalização neste grupo de pacientes. 
 
Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X”   PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Asma: conceito, fatores de risco, diagnóstico e classificação  0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

1.2 Asma: tratamento     0 0,50 1,00 

1.3 Asma: prevenção     0 0,50 1,00 

1.4 Rinite: conceito, fatores de risco, diagnóstico e classificação  0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

1.5 Rinite: tratamento     0 0,50 1,00 

1.6 Rinite: prevenção     0 0,50 1,00 

1.7 Infecção respiratória      0 0,50 1,00 

1.8 Vacinação     0 0,50 1,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Apoio Técnico ao Proc esso Legislativo - 
Processo Legislativo 

 
 
Padrão de Resposta 
 
Pontos a serem abordados em relação a cada item descrito na pergunta:  
 
Não são pontuadas observações genéricas a propósito da CPI (quórum para criação, caráter 
temporário da comissão, prazo certo, fato determinado, instrumento de fiscalização da minoria 
etc). As observações têm que guardar pertinência com as medidas pretendidas pelo Presidente 
da CPI. 
 
 
1) As decisões de quebra de sigilo devem ser adequadamente motivadas relativamente a cada 

investigado, como se pode observar das seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal: MS 

23452; MS 23454; MS 23491 = 1 ponto; 

 

1.1) Se o candidato deixa de fazer referencia à motivação, limitando-se a confirmar a 

possibilidade de a própria CPI determinar a quebra: - 0,5 

 

2) Não se admite a interceptação de comunicação telefônica; o sigilo das comunicações 

somente pode ser violado por ordem judicial (CF art. 5º, XII). A providência desejada está 

submetida à reserva de jurisdição = 1 ponto; 

 

2.1) Se o candidato não faz referência à reserva de jurisdição, limitando-se a dizer que 

a  CPI não pode determinar a interceptação telefônica: -0,5      

 

3) Sugestões de adaptações a serem procedidas nas medidas e maior profundidade na 

abordagem do tema =1 ponto. 

 

3.1) Se explora outros aspectos e declina expressamente a sugestão: 0,5 por   

aspecto/sugestão, até o limite máximo de 1 ponto.  

 

Exemplos:  

• pertinência entre as medidas determinadas e os atos sujeitos à fiscalização;  

• exigência de fundamentação em relação a cada indivíduo cujo sigilo é violado;  

• formulação de pedido dirigido ao Juízo; 

• viabilidade da interceptação apenas para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal; 

• viabilidade da interceptação apenas se o fato investigado constituir crime apenado com 

pena superior à detenção; 

• fundamentação de cada ato de constrição calcada em fato determinado; 
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• princípio da colegialidade/quórum de votação para aprovação da medida (maioria 

absoluta dos membros); 

• invalidação da prova produzida caso não seja respeitado o procedimento/forma 

pertinentes. 

 

4) A busca e apreensão de documentos também se sujeita à reserva de jurisdição = 1,0 ponto. 

 

4.1)  Se o candidato não faz referência à reserva de jurisdição, limitando-se a dizer que 

a CPI não pode determinar a busca e apreensão: - 0,5 

 

5) A garantia prevista no art. 5º, XI, da CF (inviolabilidade da casa) é estendida também ao 

local onde se exerce uma profissão- STF MS 23452; MS 23595; MS 23455 = 1,0 ponto. 

5.1) Se o candidato não refere à inviolabilidade do domicílio, mas se limita a dizer da  

inviolabilidade do escritório, sem esclarecer que esta é uma extensão daquela: - 0,5. 

 

6) Sugestões de adaptações a serem procedidas nas medidas e maior profundidade na 

abordagem do tema: 1,0 ponto. 

 

6.1) Se explora outros aspectos e declina expressamente a sugestão: 0,5 por   

aspecto/sugestão, até o limite máximo de 1 ponto.  

 

Exemplos:  

• direito à privacidade;  

• extensão da inviolabilidade: fruto de construção jurisprudencial;  

• formulação de pedido dirigido ao Juízo; 

• princípio da colegialidade/quórum de votação para aprovação da medida (maioria 

absoluta dos membros); 

• cautelares estão submetidas à reserva de jurisdição; 

• invalidação da prova produzida caso não seja respeitado o procedimento/forma 

pertinentes. 

 

7) O advogado pode ter participação ativa na sessão, intervindo quando conveniente à defesa 

de seu cliente e mantendo com este contacto pessoal e direto = 1 ponto; 

      

7.1) Se o candidato se limita a dizer que o advogado participa, mas não pode interferir 

no depoimento, sem esclarecer o que isso significa: - 0,5 

 

8) Sugestões de adaptações a serem procedidas nas medidas e maior profundidade na 

abordagem do tema - 1 ponto. 

 

8.1) Se explora outros aspectos e declina expressamente a sugestão: 0,5 por   

aspecto/sugestão, até o limite máximo de 1 ponto.  
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Exemplos:  

• direito à ampla defesa, ao devido processo legal;  

• o advogado pode ter acesso aos documentos da CPI, inclusive aqueles classificados 

como de caráter reservado e sigiloso – STF MS 23.756; MS 30.906 MC; 

• inviolabilidade do exercício profissional;  

• natureza inquisitiva do procedimento que, ainda assim, permite a participação do 

advogado;  

• depoimento: ato personalíssimo – o advogado não pode substituir o cliente nas 

respostas; 

• função do advogado: impedir o arbítrio, abuso, violação do direito. 

 

9) O STF já se pronunciou no sentido de que a convocação de testemunhas e de indiciados 

deve obedecer ao disposto no Código de Processo Penal, a respeito do chamamento de 

pessoas para participar do processo.  Por isso, não se admite a convocação por via postal ou 

telefônica, somente a convocação pessoal  - STF HC 71.421, despacho do Min. Celso de 

Mello, pub. DJ 03.05.94 = 1 ponto; 

      

9.1) Se o candidato se limita a dizer que a convocação tem que obedecer o CPP, sem   

esclarecer como deve ser feita: - 0,5 

 

10) Há obrigação de comparecer para depor perante a Comissão. O investigado, porém, não 

está sujeito à condução coercitiva (STF HC 83.703). Já a testemunha faltosa pode ser 

conduzida sob vara - STF  HC 71.039 = 1 ponto; 

 

10.1) Se o candidato fala erroneamente em condução coercitiva do envolvido: -0,5; 

10.2) Se o candidato só trata da testemunha: - 0,5. 

10.3) Se o candidato distingue as duas situações (embora o enunciado da questão só 

fale, no ponto, nas pessoas envolvidas, receberá ponto extra – v. 12) 

 

11) Pessoa envolvida com os fatos não é mera testemunha, não sendo obrigada a prestar 

termo de compromisso (STF HC – 88.015; HC – 96.982; HC – 83.703). O depoente também 

não está obrigado a responder perguntas em relação a fato que o incrimine, seja ele 

testemunha ou indiciado, tendo em vista a garantia constitucional de que ninguém é obrigado a 

se auto-incriminar (direito constitucional ao silêncio - STF MS 23.452; HC 79244; HC 71.421). 

Admite-se, ainda, que o depoente se recuse a responder perguntas dissociadas do objeto da 

investigação, razão pela qual há necessidade de bem delimitar tal objeto - STF MS23.576; 

MS23.466. Por fim, a testemunha pode calar-se quando a matéria envolva sigilo profissional 

(art. 207 do CPP) – STF HC 71.231. Feitas essas ressalvas, a testemunha convocada tem 

obrigação de dizer a verdade sobre os fatos, não podendo se calar sobre fato relevante que lhe 

esteja sendo indagado, sendo considerado crime, nos termos do art. 4º, inciso II, da Lei 

1.579/52, “fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor 

ou intérprete, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito”  =  1,0 ponto; 
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11.1) Para receber a pontuação completa, o candidato deve mencionar que pessoa 

envolvida não é testemunha, tem direito constitucional ao silêncio e não pode ser presa 

se exercer esse direito. 

 

12) Sugestões de adaptações a serem procedidas nas medidas e maior profundidade na 

abordagem do tema - 1 ponto. 

 

12.1) Se o candidato explora outros aspectos e declina expressamente a sugestão: 0,5 

por aspecto/sugestão, até o limite máximo de 1 ponto.  

 

Exemplos:  

• Distinção entre testemunha X envolvido para efeitos de condução coercitiva 

(testemunha pode ser conduzida coercitivamente, ao passo que o envolvido não);  

• Inexistência de compromisso para pessoa envolvida;  

• Possibilidade de a própria testemunha invocar o direito ao silencio caso a resposta 

conduza à autoincriminação;  

• Recusa à resposta caso a pergunta seja dissociada do objeto da investigação; 

• Invocação do sigilo profissional como justificativa válida para a ausência de resposta; 

• Apenas crime em flagrante dá ensejo à prisão pela CPI; 

• A pessoa envolvida é obrigada a comparecer, conforme jurisprudência do STF, não 

podendo se valer de HC para furtar-se ao comparecimento;   

• Etc.  

 

 

Espelho de Correção 
 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” 
PONTUAÇÃO DO 

CANDIDATO 

1.1 Decisões de quebra de sigilo devem ser adequadamente motivadas 0 0,50 1,00 

1.2 Não se admite a interceptação de comunicação telefônica 0 0,50 1,00 

1.3 Sugestões 0 0,50 1,00 

1.4 A busca e apreensão de documentos também se sujeita à reserva de jurisdição 0 0,50 1,00 

1.5 
A garantia prevista no art. 5º, XI, da CRFB (inviolabilidade da casa), é estendida também ao local onde 

se exerce uma profissão 
0 

0,50 1,00 

1.6 Sugestões 0 0,50 1,00 

1.7 O advogado pode ter participação ativa na sessão 0 0,50 1,00 

1.8 Sugestões 0 0,50 1,00 

1.9 Não se admite a convocação por via postal ou telefônica, somente a convocação pessoal 0 0,50 1,00 

1.10 Há obrigação de comparecer para depor perante a Comissão 0 0,50 1,00 

1.11 A testemunha convocada tem obrigação de dizer a verdade sobre os fatos 0 0,50 1,00 

1.12 Sugestões 0 0,50 1,00 

 

 



SENADO FEDERAL – CONCURSO PÚBLICO 

Analista Legislativo – Padrão de Resposta 
 

 

 

Cargo: Analista Legislativo – Comunicação Social - Produtor de 
Multimídia  
 
 
 
Padrão de Resposta 
 
 
A questão pede para que sejam discriminadas diferenças na redação e edição de TEXTOS 
com finalidade jornalística para quatro plataformas midiáticas: 
1. O impresso.  
2. A digital (internet / mídias sociais).  
3. O rádio. 
4. A televisão.  
 
Com relação ao conhecimento técnico requerido no enunciado, será reconhecida como certa a 
resposta que especificar pelo menos duas das principais características do texto jornalístico 
(e/ou da edição) como produzido em cada plataforma acima citada.  
 
Serão consideradas citações de características básicas, já que o enunciado foi abrangente ao 
pedir que fossem “apontadas” diferenças na produção de texto jornalístico,  e/ou da edição em 
texto jornalístico,  de cada uma das  plataformas citadas. Seguem alguns exemplos de 
características peculiares das plataformas mencionadas na questão: 
 
Impresso – O deadline é definido, e o espaço de texto limitado. Há consenso na exigência de 
clareza, concisão, simplicidade, objetividade e adequação ao público para o qual o veículo está 
direcionado. Os impressos utilizam boxes de informações, fotos e infográficos. As informações 
mais importantes devem estar no alto do texto (lide) e há a prevalência do padrão “pirâmide 
invertida”, que estabelece uma hierarquia de importância decrescente do início para o final do 
texto, de forma que, se houver necessidade de cortes no tamanho da matéria, o conteúdo 
principal não se perca. A relação da mídia impressa com a produção digital tem se estreitado, 
tanto nos padrões gráficos de diagramação quanto no cross over de mídias (o jornal e a revista 
remetem o leitor à internet e vice-versa).  
 
TV- Na Reportagem: o deadline é rigidamente definido, e o tempo para o texto do repórter é 
limitado. Deve-se escrever como se fala, em linguagem precisa, clara, simples e direta. Evitar 
estrangeirismos e siglas, à exceção das que são muito populares (INSS etc.). Deve-se 
trabalhar fundamentalmente com frases curtas. Devem ser utilizados poucos números, e de 
forma contextualizada. É adequada a repetição de palavras, para maior clareza de 
compreensão do telespectador.  Na Edição: utilizam-se recursos gráficos e documentais na 
edição de material atual (hard news). Evita-se o uso de sonoplastia, e valoriza-se o som 
ambiente (Background), quando adequado. Texto e imagem têm relação de 
complementaridade. O texto no script deve ser escrito em caixa alta. 
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Radio  – Possibilidade de informação em tempo real. Clareza, concisão e coloquialidade. 
Linearidade. Ritmo e sonoridade – é preciso cuidado com cacófatos e com repetições que 
rimam.  É adequada a utilização constante de som ambiente. O texto deve ter frases curtas, em 
ordem direta – sujeito, verbo e predicado. É inadequado que o redator utilize aspas e 
parênteses, já que dificultam o trabalho do locutor. Os números devem ser escritos por 
extenso. Medidas estrangeiras devem sempre ser convertidas. A edição de sonoras 
(entrevistas, registros de falas) deve sempre ater-se à correta e verdadeira condição dos 
acontecimentos. Uma sonora gira em torno de 30 segundos. Valem risos, gritos e mesmo o 
silêncio, se forem informações contextualizantes.  
 
Internet/mídias sociais  – Há uma clara ruptura em relação aos modelos de produção das 
demais plataformas. A produção textual e a edição são praticamente simultâneas. Os 
internautas também produzem conteúdo. Como a cultura jornalística digital está em fase inicial 
de construção, não há regras consolidadas, mas um conhecimento empírico que vem 
estabelecendo referenciais práticos bem sucedidos. Não há dead line (a produção é 
ininterrupta), nem limite de tamanho para os textos. O texto na internet precisa ser curto na 
manchete, mas graças à hipertextualidade, o corpo da matéria pode ser mais extenso. A 
escrita e a edição devem beneficiar-se da multimidialidade – fotos, vídeos e textos de outros 
sites que complementem a informação jornalística, através de hiperlinks . A hierarquização das 
informações torna-se fundamental na estrutura de montagem do texto para ser postado na 
internet. As mídias sociais pedem um direcionamento estilístico e uma formatação específica 
para cada tipo de ferramenta. O Twitter só admite 140 toques, por exemplo 
 
 
 
 

Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Mídia impressa: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.2 Mídia impressa: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.3 Internet: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.4 Internet: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.5 Rádio: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.6 Rádio: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 

1.7 TV: diferença 1  0 0,50 1,00 1,50 

1.8 TV: diferença 2  0 0,50 1,00 1,50 
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Cargo: Analista Legislativo – Saúde e Assistência S ocial - Psicologia 
 
 

Padrão de Resposta 
 
1- Dados do caso:  
 
1.1 - Histórico 
Algumas informações sobre o caso, tais como: tratava-se de paciente histérica, encaminhada 
para tratamento; tratamento se inicia por hipnose e passa para novo método. 
Referência à importância do caso para introdução da psicanálise, incluindo referência a textos 
que foram gerados a partir do caso. 
 
1.2 - Sintomas 
Referência a sintomas conversivos sem causa orgânica. 
Detalhamento dos sintomas, como menção à  paralisia sem causa fisiológica, tosse nervosa, 
afasia, etc. 
 
1.3 - Sonhos 
Referência à importância dos sonhos de Dora para o entendimento do caso. 
Detalhamento dos sonhos. 
 
1.4 - Encerramento do caso e consequências 
Paciente abandona tratamento  
Abandono do tratamento abre discussão sobre o caso  
 
2 - Questões originadas: 
Referência a várias questões para o desenvolvimento da psicanálise a partir do caso: estrutura 
histérica/recalque/transferência/ resistência/contratransferência do analista. 
 
3- Autocrítica de Freud: 
Referência às considerações feitas por Freud, relativas à falha e abandono do tratamento pela 
paciente, por ele não ter trabalhado a questão transferencial. 
 
4 - Consequências para o desenvolvimento da psicanálise: 
Referências à questão da transferência/associação livre e da sexualidade como pilares da 
psicanálise. 
Referência à importância da questão da contratransferência do analista, introduzida no trabalho 
psicanalítico por algumas escolas. 
 

Espelho de Correção 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Dados do caso – histórico   0 0,50 1,00 

1.2 Dados do caso – sintomas   0 0,50 1,00 

1.3 Dados do caso – sonhos          0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.4 Dados do caso – encerramento e consequências       0 0,50 1,00 

1.5 Questões originadas do caso (0,7 cada uma)       0 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 

1.6 Autocríticas feitas por Freud      0 0,50 1,00 1,50 

1.7 Ajuste da psicanálise à contemporaneidade     0 0,5 1,00 1,50 2,00 

 



SENADO FEDERAL – CONCURSO PÚBLICO 

Analista Legislativo – Padrão de Resposta 
 

 

 

Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Psiquiatra  

 

Padrão de Resposta 

A banca espera que o candidato descreva pelo menos três sintomas principais na esfera da 
sensopercepção, i.e. alucinações, ilusões e pelo menos um sintoma sensoperceptivo adicional 
(e.g. pseudoalucinações, alucinose ou agnosia, dentre outros possíveis).  

A descrição ou definição geral das alucinações valerá 1,0 ponto. A menção aos principais 
subtipos de alucinações, i.e. auditivas, visuais, gustativas, olfatórias, táteis e a pelo menos dois 
tipos adicionais (e.g. alucinações cenestésicas, cinestésicas, funcionais, ou reflexas, dentre 
outras) valerá 0,5 ponto cada, totalizando um máximo de 3,5 pontos possíveis. A descrição de 
pelo menos uma etiologia ou doença associada a cada subtipo de alucinação descrito valerá 
0,5 ponto cada, totalizando também 3,5 pontos possíveis. Desta forma, o candidato poderá 
alcançar, no máximo, um total de 8,0 pontos, caso atenda a todas as solicitações referentes às 
alucinações.  

A descrição ou definição geral das ilusões valerá 1,0 ponto. A menção aos principais subtipos 
de ilusões, i.e. catatímicas, oniróides, pareidólicas ou por desatenção, valerá 0,25 ponto cada, 
totalizando um máximo possível de 1,0 ponto. A descrição de pelo menos uma etiologia ou 
doença associada a cada subtipo de ilusão descrito valerá 0,25 ponto cada, totalizando 
também um máximo possível de 1,0 ponto. Desta forma, o candidato poderá alcançar um total 
de 3,0 pontos se atender a todas solicitações referentes às ilusões.  

A descrição ou definição geral de uma alteração da sensopercepção adicional, ou seja, um 
sintoma sensoperceptivo diferente das alucinações ou ilusões (e.g. pseudoalucinações, 
alucinose ou agnosia, dentre outras) valerá 0,5 pontos. A descrição de pelo menos uma 
etiologia ou doença associada a cada fenômeno sensoperceptivo adicional valerá também 0,5 
ponto. Desta forma, o candidato poderá totalizar um total de 1,0 ponto se atender a todas as 
solicitações referentes às alterações sensoperceptivas adicionais.  

 

Espelho de Correção 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 
Descrição das alucinações, seus principais subtipos 

e etiologias ou doenças associadas. 

0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 

1.2 
Descrição das alucinações, seus principais subtipos e etiologias ou doenças 

associadas. 

0 1,00 1,25 1,50 1,75 

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

1.3 Aplicabilidade do princípio da competência 0 0,50 1,00 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Radiologia  
 
 
Padrão de Resposta 
 
Parte 1: Abdome (total 8,0 pontos) 
 
1) Atualização histórica: incluir aspectos clínicos, evolução da doença, e métodos indicados. 
Colocar mínimo de dois aspectos: 0,4; 
Colocar três ou quatro aspectos: 0,8. 
 
2) USG: aspectos e achados 1:colocar no mínimo dois aspectos anatômicos hepáticos ou de 
alterações concomitantes com descrição correta à USG. 
Cada aspecto: 0,4; 
Dois ou mais aspectos: 0,,8. 
 
3) USG: aspectos e achados 2:  
alterações de textura (0,4) ou caracterização do nódulos à USG (0,4) 
 
4) USG: aspectos e achados 3:  
alterações gerais ao doppler: 0,4; 
alterações numéricas ao doppler: 0,4. 
 
5) TC: aspectos e achados 1: colocar no mínimo dois aspectos anatômicos hepáticos ou de 
alterações concomitantes com descrição correta à TC.  
Cada aspecto: 0,4; 
Dois ou mais aspectos: 0,8. 
 
6) TC: aspectos e achados 2: dois aspectos de nodulares do parênquima à TC, podendo incluir 
alterações vasculares dos nódulos.  
Cada aspecto: 0,4; 
Dois ou mais aspectos: 0,8. 
 
7) TC: aspectos e achados 3: dois aspectos de alterações vasculares à TC não incluindo 
alterações vasculares dos nódulos, contida no item anterior.  
Cada aspecto: 0,4; 
Dois ou mais aspectos: 0,8. 
 
8) RM: aspectos e achados 1: colocar no mínimo dois aspectos anatômicos hepáticos ou de 
alterações concomitantes com descrição correta à RM.  
Cada aspecto: 0,4; 
Dois ou mais aspectos: 0,8. 
 
9) RM: aspectos e achados 2: dois aspectos de nodulares do parênquima à RM, podendo 
incluir alterações vasculares dos nódulos.  
Cada aspecto: 0,4; 
Dois ou mais aspectos: 0,8. 
 
10) RM: aspectos e achados 3: dois aspectos de alterações em sequências avançadas de RM  
Cada aspecto: 0,4; 
Dois ou mais aspectos: 0,8. 
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Parte 2: Sistema Nervoso (total 4,0 pontos) 

1) Caracterização anatômica: colocar no mínimo quatro aspectos anatômicos à TC ou RM.  
Cada aspecto: 0,5; 
Quatro ou mais aspectos: 2,0. 
 
2) Características de técnicas avançadas: colocar no mínimo quatro aspectos possíveis em 
sequências avançadas de RM.  
Cada aspecto: 0,5; 
Quatro ou mais aspectos: 2,0. 
 
 

Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

PARTE A - ABDOME 

1.1 Atualização histórica    0 0,40 0,80 

1.2 Ultrassonografia: achados e aspectos 1   0 0,40 0,80 

1.3 Ultrassonografia: achados e aspectos 2   0 0,40 0,80 

1.4 Ultrassonografia: achados e aspectos 3   0 0,40 0,80 

1.5 Tomografia computadorizada: achados e aspectos 1   0 0,40 0,80 

1.6 Tomografia computadorizada: achados e aspectos 2   0 0,40 0,80 

1.7 Tomografia computadorizada: achados e aspectos 3   0 0,40 0,80 

1.8 Ressonância Magnética: achados e aspectos 1   0 0,40 0,80 

1.9 Ressonância Magnética: achados e aspectos 2   0 0,40 0,80 

1.10 Ressonância Magnética: achados e aspectos 3   0 0,40 0,80 

PARTE B – SISTEMA NERVOSO 

1.11 Características anatômicas 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

1.12 Características técnicas avançadas 0 0,50 1,00 1,50 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENADO FEDERAL – CONCURSO PÚBLICO 

Analista Legislativo – Padrão de Resposta 
 

 

 

Cargo: Analista Legislativo – Redação e Revisão de Textos Gráficos - 
Redação e Revisão 
 
 
Padrão de Resposta 
 
Esperava-se que o candidato abordasse, com base nos itens acima, (1) a consolidação da 
democracia após o período de governo militar, com a Constituição de 1988 e suas garantias 
fundamentais. Da mesma forma, (2) o princípio da publicidade dos atos da Administração 
Pública se construindo num processo desde 1988, com maior acesso do cidadão às 
informações dos órgãos públicos.  

Era necessário articular as noções de eficácia e eficiência da comunicação. À mera citação, 
sem diferenciação, ou tangenciamento ao tema atribuiu-se 0,5 ao item, ao passo que somente 
a articulação dos conceitos claros aplicados à comunicação mereceu o ponto completo.  

Ao longo do texto-resposta, ou como conclusão, o candidato devia apresentar o caminho 
consolidado de forma coerente para a construção da real democracia, explicitando como ela se 
daria. Nesse item, à mera citação, sem articulação com outros elementos do texto, atribuiu-se 
0,5 ponto; com desenvolvimento incompleto, 1,0 ponto.  

Era necessário apontar a transparência da comunicação dos órgãos públicos como articulada à 
publicidade e a outros princípios da Administração. À mera citação atribuiu-se 0,5 ponto, ao 
passo que o desenvolvimento incompleto mereceu somente 1,0 ponto. 

O candidato devia apresentar não só exemplos, como articulá-los com o contexto democrático, 
de como a tecnologia contribui para a construção da real democracia. Igualmente as novas 
mídias, em articulação com a tecnologia, deviam ser apresentadas como exemplos 
contextualizados de como se dá o caminho para maior eficácia e eficiência da comunicação. À 
mera citação da existência da Internet atribuiu-se 0,5 ponto; ao exemplo sem articulação com a 
comunicação eficiente atribuiu-se 1,0 ponto. 

 

Espelho de Correção 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Contextualização Brasil democrático   0 0,75 1,50 

1.2 Caracterização do maior acesso do cidadão às instituições   0 0,75 1,50 

1.3 Eficácia da comunicação  0 0,50 1,00 1,50 

1.4 Eficiência da comunicação  0 0,50 1,00 1,50 

1.5 Caminho para a construção de real democracia  0 0,50 1,00 1,50 

1.6 Construção de transparência  0 0,50 1,00 1,50 

1.7 Papel relevante da tecnologia  0 0,50 1,00 1,50 

1.8 Papel relevante das novas mídias  0 0,50 1,00 1,50 
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Cargo: Analista Legislativo – Apoio Técnico ao Proc esso Legislativo - 
Taquigrafia 
 
Padrão de Resposta 
 

Esperava-se que o candidato abordasse, com base nos itens acima, (1) a consolidação da 
democracia após o período de governo militar, com a Constituição de 1988 e suas garantias 
fundamentais. Da mesma forma, (2) o princípio da publicidade dos atos da Administração 
Pública se construindo num processo desde 1988, com maior acesso do cidadão às 
informações dos órgãos públicos.  

Era necessário articular as noções de eficácia e eficiência da comunicação. À mera citação, 
sem diferenciação, ou tangenciamento ao tema atribuiu-se 0,5 ao item, ao passo que somente 
a articulação dos conceitos claros aplicados à comunicação mereceu o ponto completo.  

Ao longo do texto-resposta, ou como conclusão, o candidato devia apresentar o caminho 
consolidado de forma coerente para a construção da real democracia, explicitando como ela se 
daria. Nesse item, à mera citação, sem articulação com outros elementos do texto, atribuiu-se 
0,5 ponto; com desenvolvimento incompleto, 1,0 ponto.  

Era necessário apontar a transparência da comunicação dos órgãos públicos como articulada à 
publicidade e a outros princípios da Administração. À mera citação atribuiu-se 0,5 ponto, ao 
passo que o desenvolvimento incompleto mereceu somente 1,0 ponto. 

O candidato devia apresentar não só exemplos, como articulá-los com o contexto democrático, 
de como a tecnologia contribui para a construção da real democracia. Igualmente as novas 
mídias, em articulação com a tecnologia, deviam ser apresentadas como exemplos 
contextualizados de como se dá o caminho para maior eficácia e eficiência da comunicação. À 
mera citação da existência da Internet atribuiu-se 0,5 ponto; ao exemplo sem articulação com a 
comunicação eficiente atribuiu-se 1,0 ponto. 

 

Espelho de Correção 

 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Contextualização Brasil democrático   0 0,75 1,50 

1.2 Caracterização do maior acesso do cidadão às instituições   0 0,75 1,50 

1.3 Eficácia da comunicação  0 0,50 1,00 1,50 

1.4 Eficiência da comunicação  0 0,50 1,00 1,50 

1.5 Caminho para a construção de real democracia  0 0,50 1,00 1,50 

1.6 Construção de transparência  0 0,50 1,00 1,50 

1.7 Papel relevante da tecnologia  0 0,50 1,00 1,50 

1.8 Papel relevante das novas mídias  0 0,50 1,00 1,50 
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Cargo: Analista Legislativo – Medicina - Urologia  
 
Padrão de Resposta 
 
1) Tratamento cirúrgico : prostatectomia radical (1,5 pontos). 
 
2 ) Técnicas: 

A) acesso retro-púbico com incisão mediana infra-umbelical ou transversa de pfainestiel : 
linfadenectomia ilíaca bilateral, Ligadura do plexo venoso da veia dorsal, incisão  das fascias 
endopelvicas, secção da uretra, preservação dos feixes vásculo nervosos, dissecção da fascia 
de Denovelier, ligadura do pedículo arterial, incisão da bexiga, dissecção das vesículas 
seminais e ligadura dos deferentes, remodelação do colo vesical e anastomose com a uretra. 
(1,5 pontos) 

B) acesso perineal - incisão semi-circular, dissecção  até a secção do músculo retro uretralis 
dissecção do ápice prostático, isolamento da uretra, secção da uretra, passagem do extrator de 
young, preservação dos feixes nervosos, ligadura dos pedículos , secção dos deferentes 
exerese das vesículas seminais, incisão da bexiga retirada da próstata , remodelação do colo 
vesical, anastomose com a uretra. (1,5 pontos) 

C) Acesso por vídeolaparoscopia, linfadenectomia bilateral, ligadura do plexo venoso, secção 
da uretra, preservação do plexo nervoso, retirada das vesículas seminais, abertura da bexiga, 
remodelação do colo vesical, retirada da próstata e anastomose vésico-uretral. (1,5 pontos) 
 
3) Classificação TNM (3,0 pontos ) 

T.....    TUMOR PRIMÁRIO 

TX O tumor primário não pode ser avaliado T0 Sem evidência de tumor primário 

T1 Tumor não palpável ou visível por método de imagem  

T1a Tumor em achado histológico incidental (5% ou menos do tecido ressecado)  

T1b Tumor em achado histológico incidental (> 5% do tecido ressecado)  

T1c Tumor identificado por biópsia prostática (ex.: biópsia indicada por aumento do PSA) 

T2 Tumor Confinado à Próstata 

T2a Tumor envolve metade de um lobo ou menos  

T2b Tumor envolve mais da metade de um lobo, mas não ambos os lobos  

T2c Tumor envolve ambos os lobos 

T3 Tumor que se estende através da cápsula prostática  

T3a Extensão extracapsular (uni ou bilateral)  

T3b Tumor invade vesícula seminal 

T4 Tumor é fixo 
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N – LINFONODOS REGIONAIS  

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados ... 

N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais 

N1 Metástases em linfonodos regionais. 

 
 
 
M – METÁSTASES À DISTÂNCIA 

MX Metástases à distância não podem ser avaliadas  

M0 Ausência de metástases à distância 

M1 Metástases à distância 

M1a Linfonodos não regionais 

M1b Ossos 

M1c Outros sítios 

 
 
4) velocidade de subida do valor do PSA: (1,5 pontos) 

> 0,75 ng/dl por ano  

valor da relação abaixo de 15  
 
 
5) observação do valor do PSA: (1,5 pontos) 

nos meses de pós-operatório, se abaixo de 0,001 conduta conservadora  

radioterapia complementar se o PSA  subir no pós-operatório  

radioterapia imediata no pós-operatório  

 
Espelho de Correção 
 
 

 (A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS – marque com um “X” PONTUAÇÃO DO CANDIDATO 

1.1 Tratamento cirúrgico: prostatectomia radical   0 0,75 1,50 

1.2 Técnica 1: acesso retro-púbico  0 0,5 1,00 1,50 

1.3 Técnica 2: acesso perineal  0 0,5 1,00 1,50 

1.4 Técnica 3: acesso por vídeo  0 0,5 1,00 1,50 

1.5 Classificação TNM 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,00 

1.6 PSA como marcador tumoral  0 0,5 1,00 1,50 

1.7 Conduta a ser adotada  0 0,5 1,00 1,50 

 
 


