
 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Administração 
Questão 01 

Itens 
Valor 
Máximo 
do Item 

A. Análise sucinta do item i à luz da Teoria da Expectativa. 
 
a.1) Descrição resumida correta da proposição geral da Teoria da Expectativa 

1.00 

a.2) Identificação correta da ligação do resultado do item com a relação esforço-desempenho 3.00 

a.3) Comentário sucinto da relação esforço-desempenho com o item i da questão e seus efeitos 2.00 

B. Análise sucinta do item ii à luz da Teoria da Justiça Organizacional. 
 
b.1) Descrição resumida correta da proposição geral da Teoria da Expectativa. 

4.00 

b.2) Descrição sucinta da relação percepção de iniquidade/injustiça-modificação das contribuições com o item ii da questão. 2.00 

C. Proposição de duas ações adequadas para as situações apontadas nos itens iii ou iv, com base no MCT. 
 
c.1) Proposição de uma ação adequada. 

1.00 

c.2) Proposição de outra ação adequada. 1.00 

c.3) Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Instrumento apresentado adequadamente. 2.00 

Orientação citada corretamente. 2.00 

Cada parâmetro adequadamente apontado: 2,5 (cada) 5.00 

Indicação da regra correta. 5.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Análise de Dados 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

A sintaxe (de acordo com a escolha) e a organização do código. 2.00 

A conformidade com a especificação. 7.00 

A complexidade do algoritmo empregado. Quanto mais eficiente, maior a pontuação. 3.00 

A quantidade de memória alocada na execução. Quanto menor a memória de trabalho, maior a pontuação. 3.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Os valores de precisão e recall observados no experimento indicam que o modelo resultante está fortemente calibrado para 
precisão na classificação de diagnóstico positivo, em detrimento de sua sensibilidade, ou seja, da cobertura de pacientes 
possivelmente enfermos. Isso não é aceitável, pois, apesar de classificar os casos positivos com grande confiança, o modelo 
estaria classificando como negativos muitos pacientes que possuem a doença. 

5.00 

A aplicação do modelo no estado em que se apresenta resultaria em uma grande quantidade de falsos negativos, fazendo 
com que pacientes com a doença não recebam o tratamento e sofram com o seu agravamento, com consequências graves. 5.00 

Dado o mesmo conjunto de dados de treinamento, a precisão do modelo precisa ser relaxada, para reduzir o número de 
falsos negativos e maximizar o recall. Isso fará com que o número de falsos positivos aumente, mas considerando que o 
tratamento é seguro, a consequência de um paciente que não possui a doença ser medicado é muito menos grave do que a 
de um paciente doente não ser medicado. Isso pode ser conseguido por meio da redução do número de iterações no 
treinamento, ou ajustando hiperparâmetros do modelo, tais como limiar de classificação ou mesmo a função objetivo. 

5.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 

Espelho da prova discursiva 

Analista Judiciário - Análise de Sistemas 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Presença de 4 classes concretas, com cada classe pontuando 1 ponto.  4.00 

Presença de 2 polimorfismos, com cada polimorfismo pontuando 2 pontos.  4.00 

Presença apenas do método associaDocumento pontua 1 ponto. Presença do método docUserRepo.save pontua 2 pontos no 
total.  

2.00 

Presença de duas recomendações, com cada recomendação pontuando 2,5 pontos. (máximo 2 são pontuados) 5.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Tabela contendo a instância: 3 2.00 

Tabela contendo as instâncias: 1. 2. 3. 4 2.00 

Tabela contendo as instâncias: 1. 2 2.00 

Resposta contendo Tabela Fato 2.00 

Resposta contendo Dimensão Tempo 2.00 

Diagrama contendo o relacionamento muitos para muitos mandatórios 2.00 

Uso correto da notação IDEF1X 1.00 

Emprego correto das chaves primárias e estrangeiras 2.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

ATUALIZADO EM 12 DE AGOSTO DE 2022



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Área Judiciária 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

A garantia constitucional da ampla defesa não exige a defesa técnica por advogado no processo administrativo, ainda que 
punitivo. Portanto, não houve nulidade no processo administrativo instaurado em desfavor da empresa individual de 
Antônio. 

5.00 

A exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens para o conhecimento do recurso administrativo é inconstitucional. 
Assim ocorre porque o recurso administrativo é derivação do direito de petição, que é gratuito. 4.00 

O pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma lei é manifestação do controle concentrado de constitucionalidade, 
somente podendo ser formulado, em ação própria, perante o Tribunal competente, o Supremo Tribunal Federal ou o 
Tribunal de Justiça, conforme o paradigma de controle utilizado. Em consequência, pedido dessa natureza não pode ser 
formulado em sede de mandado de segurança. 

5.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

O negócio firmado pela ABC para a compra dos computadores foi inquinado por dolo (3,0), pois seus termos foram baseados 
em informação equivocada sobre a voltagem (2,0) 

5.00 

O dolo que atinge o negócio foi acidental (1,0), já que o negócio teria sido celebrado mesmo com a informação correta, ainda 
que em outros termos (1,0), conforme o art. 146 do CC (1,0), por isso a ABC não pode pretender a anulação do negócio (1,0), 
mas somente indenização dos prejuízos referentes à adaptação de sua rede elétrica (1,0) 

5.00 

A indenização pode ser exigida tanto do terceiro (sr. Roberval) (1,0), porque forneceu a informação equivocada sobre 
voltagem (1,0), como da DEF (1,0), porque se omitiu ante o dever de esclarecer o equívoco (1,0). 

4.00 

Abordagem geral: capacidade de exposição e utilização correta da Língua Portuguesa 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário – Arquivologia 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Conhecimento: 
O candidato deve demonstrar conhecimento e domínio teórico e prático a respeito do assunto/tema. 

3.00 

Atendimento: 
A resposta apresentada deve atender ao pedido, imediatamente, esclarecendo em que consiste a política arquivística. 

4.00 

Domínio dos fatores e aspectos que garantem a definição e implementação da política: 
A resposta deve apresentar alguns dos fatores e em que consistem. 

4.00 

Domínio de como se configura a estrutura a ser implementada: 
A resposta deve apresentar os pontos que dão suporte à implementação da política. 

3.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Conhecimento: 
O candidato deve demonstrar conhecimento e domínio teórico e prático a respeito do assunto/tema. 

3.00 

Atendimento: 
A resposta apresentada deve atender ao pedido, imediatamente, esclarecendo em que consiste a função difusão e traçando 
as principais estratégias para desenvolvê-la. 

4.00 

Exemplificar: 
O candidato deve enriquecer a reposta apresentando exemplos de ações de difusão. 

4.00 

Domínio dos recursos: 
A resposta deve apresentar os recursos a serem utilizados para melhor desenvolver a função arquivística. 

3.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Contabilidade 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

2.0 pontos para cada característica qualitativa da informação contábil adequadamente identificada e explicada (máxima 6); 
só citar sem explicar. 1.0 ponto por característica. 

12.00 

pontos para a exemplificação adequada de uma restrição ou um conflito que pode surgir na adoção integral das 
características qualitativas da informação contábil útil: 

2.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento. correção da linguagem. fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

2.0 pontos para cada parte definida (máxima de 3) 6.00 

2.5 pontos para o efeito de cada tipo de asseguração (máximo de 2) 4.00 

2.0 pontos para cada tipo de trabalho (máximo de 2) 4.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento. correção da linguagem. fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Tensão em p.u. na carga. 1.50 

Potência em p.u. na carga. 1.50 

Corrente de base na carga. 1.50 

Corrente. em p.u.. na carga. 1.50 

Corrente. em ampères. na carga. 1.50 

Mudança de base do transformador T2. 1.50 

Reatância. em p.u.. da linha de transmissão. 1.50 

Diagrama de Impedância do sistema. 1.50 

Tensão nos terminais em p.u. do gerador 1.50 

Corrente de falta em p.u. no gerador 1.50 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Indicar corretamente as conexões. 2.50 

Determinar a tensão do enrolamento de baixa. 
Determinar a tensão do enrolamento de alta. 
Determinar a tensão de alimentação do lado de alta tensão. 

4.00 

Calcular a potência da carga (ou potência de saída). 
Calcular a potência dissipada no alimentador. 
Calcular a potência de entrada. 
Calcular o rendimento. 

6.00 

Calcular I_at. 
Calcular I_bt. 2.50 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário – Estatística 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Se o candidato definir corretamente os coeficientes (1.5 pontos); 
Se o candidato responder que a interpretação depende de manter as demais variáveis constantes (1.5 pontos). 

3.00 

Considerar corretas se o candidato arredondar as respostas dos itens. 
X=0.5; Y=0.5; Z=1; W=1; K=1 

4.00 

Se o candidato identificar corretamente a distribuição t (2 pontos); 
Se o candidato formular corretamente o teste (1 ponto); 
Se o candidato concluir acertadamente o teste de hipóteses (2 pontos). 

5.00 

Se o candidato inferir corretamente de Beta 3 é não significativo para o modelo (1.5 pontos); 
Se o candidato inferir corretamente de Beta 4 é não significativo para o modelo (1.5 pontos). 

3.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Se o candidato identificar o valor de ? ?=X ?=(?_(i=1)^60?x_i )/60=120/60=(2 pontos) 
Se o candidato encontrar a probabilidade de não haver chamadas em um minuto (3 pontos). 5.00 

Se o candidato identificar a distribuição aproximada (2 pontos); 
Se o candidato construir o intervalo de confiança (3 pontos). 5.00 

Se o candidato indicar o nível de confiança (1.5 pontos); 
Se o candidato concluir corretamente sobre a afirmação dos funcionários (3.5 pontos). 5.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Medicina – Psiquiatria 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Caracteriza três diagnósticos diferenciais adequados. 1.00 

Descreve como diagnóstico preferencial o transtorno delirante persistente. 2.00 

Descreve as características clínicas do transtorno delirante persistente. 2.00 

Descreve as características clínicas diferenciais do transtorno da personalidade paranoide (ou outro diagnóstico que faça 
sentido para o caso). 

3.00 

Descreve as características clínicas diferenciais da esquizofrenia (ou outro diagnóstico que faça sentido para o caso). 3.00 

Descreve as características clínicas diferenciais do transtorno esquizoafetivo (ou outro diagnóstico que faça sentido para o 
caso). 

3.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Descreve potencialização com lítio ou hormônios tireoideanos. 1.00 

Descreve indicação de ECT. 2.00 

Descreve associação com mirtazapina. 2.00 

Descreve associação com bupropiona. 2.00 

Descreve associação com aripiprazol. 2.00 

Descreve associação com quetiapina. 2.00 

Descreve associação com olanzapina. 2.00 

Descreve tratamento com alguma outra intervenção baseada em evidências para depressão resistente. 1.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Medicina do Trabalho 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

O Nexo Técnico Epidemiológico será caracterizado a partir da relação entre a atividade econômica da empresa. segundo a 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). e a entidade mórbida motivadora da incapacidade. elencada na 
Classificação Internacional de Doenças – CID. em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II do Decreto nº 3.048. 
de 06/05/1.999. 

8.00 

Empregados(as) de empresas e empregados(as) domésticos(as). 3.00 

A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata 
o caput deste artigo. 
A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico. de cuja decisão 
caberá recurso. com efeito suspensivo. da empresa. do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da 
Previdência Social (CRPS). 

3.00 

Abordagem geral: coerência e fluência da exposição e coerência na exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Resposta condizente com Art. 2º da Lei Complementar nº 142. de 08 de maio de 2013. 8.00 

Resposta única: Classificação Internacional de Funcionalidade. Incapacidade e Saúde (CIF). 3.00 

Profissionais médico e de Serviço Social (assistente social). 3.00 

Abordagem geral: coerência e fluência da exposição e coerência na exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Delineamento do cenário fático, com indicação do grau de cognoscibilidade (pela atividade profissional), bem como prévio 
conhecimento sobre o correto protocolo para o descarregamento de arma de fogo 

2.00 

Opção consciente pela não utilização do espaço seguro na reserva de armamento do Fórum, com o manejo da arma de fogo 
em local exposto e inseguro, com pouca visão e mobilidade 

2.00 

Caracterização de violação do dever objetivo de cuidado ou situação de incremento do risco proibido 2.00 

Afastamento da incidência da regra de configuração de crime comissivo por omissão (art. 13, § 2º, do CP) 2.00 

Configuração de comportamento culposo (negligência, imprudência e imperícia) 2.00 

Irrelevância da idade da vítima e incidência da causa de aumento de pena por inobservância de regra técnica da profissão 2.00 

Configuração de homicídio culposo, na forma do art. 121, §§ 3º e 4º, do CP 2.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Explicar que o prazo terá início a partir da intimação do advogado, na forma do previsto no artigo 230, do CPC. Informar que 
se considera dia do começo do prazo, o dia da publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça. Afirmar que a 
fluência do prazo de 15 dias se inicia no primeiro dia útil seguinte ao dia do começo do prazo, na forma do artigo 224, do 
CPC. E, por fim, afirmar que o prazo é de natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, na forma do previsto no 
artigo 219, do CPC. O pagamento parcial motiva a incidência da multa e dos honorários advocatícios sobre o restante 
faltante. 

3.00 

Informar que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se imediatamente o prazo processual de 15 dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, a referida 
impugnação, na forma do artigo 525, do CPC. 

2.00 

O candidato deve informar que, se o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 
resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 
discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso contrário, não apontando o valor correto ou não apresentando o referido 
demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for seu único fundamento, na forma do 
exposto no artigo 525, §5º, do CPC. 

3.00 

Há possibilidade de protesto do título, na forma do exposto no artigo 517, do CPC, desde que transcorrido o prazo do 
pagamento voluntário sem cumprimento integral da obrigação e que a decisão judicial já esteja transitada em julgado. O 
protesto no CPC tem procedimento simples e atende aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, 
sem, todavia, causar excessivo prejuízo ao devedor. 

3.00 

Foi correta a distribuição da petição de cumprimento da sentença no mesmo processo, uma vez que estamos diante de um 
processo sincrético, com base em um título executivo judicial, na forma do artigo 516, II, do CPC. E, complementando, além 
da intimação pelo Diário da Justiça, por meio eletrônico ou edital, o artigo 513, do CPC, ainda prevê a possibilidade de a 
intimação ocorrer na pessoa do devedor por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública 
ou quando não tiver procurador constituído nos autos. 

3.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Psicologia 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Princípios técnicos e éticos da linguagem escrita. 2.00 

Conhecimento Específico: Medidas Socioeducativas. 3.00 

Justificativa da Resposta. 3.00 

Avaliação Psicológica. 3.00 

Sugestões do Psicólogo. 3.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Realizar o acompanhamento individual e/ou em grupo de apoio. 5.00 

Desenvolver trabalhos de prevenção, orientação e encaminhamento para outros serviços. 4.00 

Fornecer subsídios por escrito ou verbalmente no processo ao juiz, 5.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Segurança da Informação 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

A resposta deve fazer referência ao No Ping. 2.00 

A resposta deve fazer referência à detecção do Sistema Operacional. 2.00 

A resposta deve fazer referência à detecção de versão. 2.00 

A resposta deve conter a opção -oX resultado.xml 2.00 

A resposta deve conter a etapa Exploitation ou exploração. 2.00 

O propósito da etapa de exploração deve ser descrito. 2.00 

A reposta deve contar o número 254. 2.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Definir o tipo de tecnologia de redes. Baixa complexidade. 2.00 

Definir endereços IPs. Complexidade média. 3.00 

Definir endereços IPs. Complexidade média. 3.00 

Informar o tipo de ataque que está ocorrendo. Baixa complexidade. 2.00 

Definir como se prevenir do ataque de SQL Injection segundo o OWASP. 5.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 

  



 

 

Tribunal de Justiça do  
Distrito Federal e dos Territórios 

CONCURSO PÚBLICO 2022 – Edital nº 01 
 

Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Serviço Social 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Conhecimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, notadamente 3.50 

Conhecimento do Projeto Ético-Político do Serviço Social 3.50 

Estabelecer a relação entre o Projeto Ético-Político e o Código de Ética profissional no que diz respeito à situação 
apresentada. 

2.00 

Estabelecer a relação entre o arcabouço geral do Projeto Ético-Político no que diz respeito aos usuários dos serviços sociais e 
o assistente social 

2.00 

Analisar a conduta do assistente social 3.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Definição de “questão social” e sua relação com a profissão 3.00 

Debate sobre as formas de enfrentamento historicamente utilizadas pelo Estado no que diz respeito à “questão social”, 
sendo as políticas sociais fundamentais para o Serviço Social. Conhecimento dos principais autores de Serviço Social que 
discutem este tema. 

4.00 

O significado histórico e contemporâneo das políticas sociais. 2.00 

Política social e Serviço Social 2.00 

Análise do debate contemporâneo sobre neoliberalismo, políticas sociais e cidadania na conjuntura brasileira. 3.00 

Abordagem geral: Desenvolvimento, correção da linguagem, fluência e coerência da exposição. 1.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 
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Espelho da prova discursiva 
 

Analista Judiciário - Suporte em Tecnologia da Informação 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Três localidades e suas respectivas máscaras e sub-máscaras devem estar listadas utilizando notação decimal. 3.00 

Resposta deve ser afirmativa e a faixa de endereços IP descrita. 1.00 

Os endereços das interfaces de cada roteador devem estar listados. 2.00 

O endereço de broadcast deve ser listado. Não é exigido máscara. 1.00 

Deve ser identificado que cada roteador é o gateway da rede. 1.00 

Três rotas dos roteadores X e Z devem ser listadas com a notação ponto decimal. 6.00 

O modo de entroncamento deve ser listado. 1.00 

Pontuação máxima da questão 01 15 

Questão 02 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Deve ser respondido que o comando ping serviu para verificar se o IP do servidor é alcançado através da rede da estação de 
trabalho. 

1.00 

O protocolo ICMP deve ser listado. 1.00 

O funcionamento de enviar requisições e escutar as respostas de eco deve ser listado. 1.00 

Tempo de viagem de ida e volta (round-trip time — RTT) deve ser listado. Tempo de atraso ou latência também são 
considerados sinônimos. 

1.00 

O comando traceroute com o parâmetro 10.225.10.15 deve ser listado. 3.00 

O comando nslookup com o parâmetro sistemanovo.judiciario.tjdft deve ser listado. 4.00 

Deve ser respondido que o problema está no cadastro do DNS ou deve ser respondido que o problema é no domínio 
cadastrado no DNS e que tal cadastro deve ser verificado. Não deve ser respondido que o servidor DNS está com problema 
pois outras aplicações estão funcionando. 

4.00 

Pontuação máxima da questão 02 15 
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Espelho da prova discursiva 
 

Técnico Judiciário - Área Administrativa 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Estrutura textual global: Abordagem do tema 12.00 

Estrutura textual global: Progressão textual 12.00 

Correção gramatical: Seleção vocabular 2.00 

Correção gramatical: Norma culta 4.00 

Pontuação máxima da questão 01 30 
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Espelho da prova discursiva 
 

Técnico Judiciário - Enfermagem 
Questão 01 

Itens 
Valor 
máximo 
do Item 

Estrutura textual global: Abordagem do tema 12.00 

Estrutura textual global: Progressão textual 12.00 

Correção gramatical: Seleção vocabular 2.00 

Correção gramatical: Norma culta 4.00 

Pontuação máxima da questão 01 30 

 


