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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
12.3 A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos presentes na tabela 12.2: 
 
TABELA 12.2 

Aspecto Descrição Pontuação Peso 
Pontuação 

Máxima 

Conhecimento técnico-científico 
sobre a matéria 

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

1,25 2 2,5 

Atendimento ao tema proposto 
pela questão 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão. 1,25 2 2,5 

Clareza de argumentação/senso 
crítico 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, 
capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, 
além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado 
pela questão discursiva. 

1,25 2 2,5 

Utilização adequada da Língua 
Portuguesa 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: constituição 
dos parágrafos conforme o assunto abordado, estruturação dos períodos no 
interior dos parágrafos (coerência entre porções textuais, relação lógica entre 
as ideias propostas, emprego adequado de articuladores no interior das 
porções textuais). 

1,25 2 2,5 

PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA CADA QUESTÃO DA PROVA DISCURSIVA 5 2 10 

 

12.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
 a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto; manuscrever em letra ilegível ou grafar 

por outro meio que não o determinado neste Edital; 
 b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
 c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
 d) não apresentar as questões redigidas na folha da versão definitiva ou entregar em branco; 
 e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, 

outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
12.5 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os aspectos 

mencionados na Tabela 12.2, da seguinte forma: será atribuída para cada questão da prova 
discursiva a pontuação máxima de 10 (dez) pontos, conforme distribuição de pontos e pesos 
registrados na referida tabela. A pontuação total da prova discursiva será de 20 (vinte) pontos. 

12.5.1 O candidato deverá obter 60% (sessenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista 
para a prova discursiva, para não ser eliminado do concurso público. 

12.6 A folha da versão definitiva será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. As 
folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para 
a finalidade de avaliação da prova discursiva. 

12.7 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão 
da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto 
que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas 
permitidas para a elaboração de seu texto. 

12.8 A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução 
das questões acarretará descontos na pontuação atribuída ao candidato nesta fase. 

12.9. Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na tabela 12.1, ainda que 
tenham a nota mínima prevista no subitem 10.22, estarão automaticamente desclassificados no 
concurso público. 

12.10 Quanto ao resultado da prova discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do Item 15 
deste Edital. 

 
As provas foram corrigidas em um ambiente eletrônico, no qual as folhas de respostas foram digitalizadas 
e a identificação do candidato foi omitida, portanto não existem anotações na folha de resposta do 
candidato. A Banca Examinadora avaliou o desempenho do candidato atribuindo uma única nota de 0,00 a 



5,00, considerando o texto desenvolvido e a adequação desse texto aos critérios dispostos no Edital 
comparado com a motivação do espelho de correção divulgado. 
 
ESPELHO DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
CARGO 301: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
1) Dispõem, os parágrafos 6º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal, o seguinte: 
“§ 6º - O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um 
único período subsequente”. 
“§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado 
ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”. 
Tendo por base o instituto da reeleição, adicionado ao texto constitucional por meio da emenda 
constitucional nº 16/1997, discorra sobre o tema, apontando a interação entre os dois parágrafos 
citados e explicitando as formas de controle que a legislação prevê em relação àqueles que 
disputam a eleição nessas condições. 
 

A emenda constitucional nº 16/1997 trouxe o instituto da reeleição para os cargos da Chefia do 
Poder Executivo, o qual pode ocorrer por uma única ocasião. Ao introduzir tal possibilidade, o 
texto constitucional também trouxe uma situação incômoda, pois os candidatos à reeleição 
podem disputar o cargo sem a necessidade de seu afastamento, obtendo privilégio em relação 
aos demais candidatos na disputa, pois conserva a titularidade do Poder Executivo. 
Já o parágrafo 6º do mesmo artigo, prevê a necessidade de que os Titulares do Poder Executivo, 
caso concorram a qualquer outro cargo, promovam a sua renúncia 6 meses antes do pleito. 
Depara-se com uma situação peculiar, pois a Constituição entende que a reeleição para o mesmo 
cargo pode ser disputada sem o seu afastamento, mas quando se trata de outro cargo, ela exige 
a renúncia, presumindo que a disputa sem o seu afastamento pode vir a desiquilibrar o pleito em 
favor do candidato que exerça a chefia do Poder Executivo. 
Como forma de restringir tal vantagem legalmente permitida, a Lei 9.504/97, em seu artigo 73, 
traz um extenso rol de atos vedados aos agentes públicos, candidatos ou não, restrições postas 
com o intuito de impedir a utilização da administração como forma de beneficiar candidaturas, 
presumindo que tais condutas são tendentes a afetar a disputa eleitoral. Por fim, ainda ligado ao 
instituto da reeleição, a norma constitucional proíbe que o cônjuge e os parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do chefe do Poder Executivo possa disputar o 
mesmo cargo subsequentemente, de modo a impedir o perpetuamento de uma mesma família 
no poder. 
 
2) A Lei Complementar nº 64/90 sofreu diversas alterações, em razão do advento da Lei 
Complementar nº 135/2010, as quais lhe conferiram uma nova roupagem. Com base nessas 
considerações, disserte a respeito das alterações promovidas na investigação judicial eleitoral. 
 

Após o advento da reforma imposta pela Lei Complementar n º 135/2010, a Lei da Ficha Limpa, a Lei 
Complementar nº 64/90, a ação de investigação judicial eleitoral passou a ostentar uma nova roupagem 
que lhe conferiu maior eficácia no campo de apuração e sancionamento das condutas abusivas cometidas 
na disputa eleitoral. 
Com a reforma, a Lei passou a prever a eficácia imediata da cassação dos mandatos daqueles que 
cometeram atos de abuso do poder político ou econômico e o uso indevido dos meios de comunicação 
social, mesmo após o pleito ou a diplomação, hipótese anteriormente restringida pela legislação, pois a 
decisão de procedência da AIJE, se tomada após o pleito, exigia a remessa dos autos para o Ministério 
Público Exercer outras ações eleitorais, ação de impugnação ao mandato eletivo ou o Recurso Contra a 
Expedição de Diploma. 
Diante da nova redação legal, a eficácia cassatória da AIJE é plena, pouco importando o momento em que 
foi proferida a decisão. 
No mesmo sentido, a análise do ato abusivo passou por uma nova interpretação. Deixou-se de levar em 
consideração a potencialidade lesiva do ato, até então exigida pela Lei, para se considerar apenas a 
gravidade das circunstâncias que lhe permeiam, abandonando uma antiga interpretação muito ligada a 
critérios matemáticos, a tal da potencialidade suficiente para alterar o resultado do pleito, para se considerar, 
tão e somente, se as circunstancias que envolvem o ato abusivo são graves o suficiente para permitir, de 
modo proporcional, razoável e adequado, a imposição da sanção da cassação do registro, diploma ou 
mandato, bem como a fixação de inelegibilidade. 
No mesmo sentido, foi ampliado o prazo de inelegibilidade cominado aos candidatos sancionados, 
passando de 3 para 8 anos, inelegibilidade a qual é eficaz desde o trânsito em julgado ou decisão proferida 



por órgão colegiado. 
 
CARGO 401: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADE CONTABILIDADE 
 
1) Em relação à auditoria, no que se refere ao setor público, responda: qual é seu campo de 
especialização e para quem está voltada; o que compreende e quais aspectos/interesses estão 
envolvidos; quais são as vertentes da auditoria no setor público, qual é o foco e qual é a finalidade 
de cada vertente.  
Apresente sua resposta de forma objetiva. 

 
O Campo de especialização é a auditoria governamental e ela está voltada para administração pública 
(direta e indireta). 
A auditoria compreende auditoria interna e externa, envolvendo o patrimônio e o interesse público. 
As vertentes da auditoria no setor público são: 
Auditoria tributária-fiscal: cujo o foco é o patrimônio privado com a finalidade de identificar e corrigir as 
atitudes contributivas (principalmente nas áreas dos impostos, taxas e contribuições como INSS, FGTS, 
IR). 
Auditoria de gestão pública: cujo o foco é o controle da gestão pública com a finalidade de observar, além 
dos princípios de auditoria geral, aqueles que norteiam a Administração Pública. 
 
2) Apresente, de forma objetiva, qual é a finalidade do “planejamento em auditoria” e quais são 
suas etapas. 

 
O planejamento em auditoria tem a finalidade de delimitar o objetivo e o escopo da auditoria, definir a 
estratégia metodológica a ser adotada e estimar os recursos, os custos e o prazo necessário à sua 
realização. 
Etapas do planejamento em auditoria: 

a) análise preliminar do objeto de auditoria; 
b) definição do objetivo e escopo da auditoria; 
c) especificação dos critérios de auditoria; 
d) elaboração da matriz de planejamento; 
e) validação da matriz de planejamento; 
f) definição das técnicas de auditoria; 

g) elaboração de instrumentos de coleta de dados; 
h) teste-piloto; 
i) elaboração do plano de auditoria; 
j) elaboração do programa de auditoria. 

 
 

CARGO 402: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE 
ENGENHARIA CIVIL 
 
1) O planejamento de uma obra segue passos bem definidos. Em cada passo, agrega-se algo aos 
elementos dos passos anteriores, ou seja, observa-se uma progressão lógica nas atividades 
desenvolvidas. Os passos que compõem o roteiro do planejamento são: identificação das 
atividades; definição das durações; definição da precedência; montagem do diagrama de rede; 
identificação do caminho crítico; geração do cronograma e cálculo das folgas. Solicita-se que, para 
a construção de uma casa térrea de área inferior a 100m², IDENTIFIQUEM-SE AS ATIVIDADES por 
meio da elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) na configuração analítica (ou sintética) 
e DEFINA-SE A PRECEDÊNCIA entre as atividades. Para elaboração da resposta, é obrigatório 
adotar fundação rasa e vedações verticais em alvenaria de blocos cerâmicos. As outras tecnologias 
empregadas na construção são estabelecidas pelo respondente. Não é necessário descrever as 
atividades em detalhes. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ATIVIDADE PREDECESSORA 

Fundação  

1 Escavação - 

2 Sapatas Escavação 

Estrutura  

3 Alvenaria Sapatas 

4 Telhado Alvenaria 

5 Instalações Sapatas 

Acabamento  

6 Esquadrias Alvenaria 

7 Revestimento Telhado, instalações 

8 Pintura Esquadrias, revestimento 

 



2) Para uma edificação construída em região de clima quente e seco, liste cinco estratégias 
construtivas para a obtenção de conforto térmico nas edificações. Explique brevemente o 
funcionamento de cada estratégia indicada. 

 
- Pintar as paredes expostas ao sol com cores claras: diminuição do ganho de calor solar, pois cores claras 
absorvem menos calor do sol devido à baixa absortância. 
- Utilizar telhas de cor clara, de preferência cerâmicas e não de fibrocimento: as cores claras diminuem o 
ganho de calor pela cobertura da edificação e as telhas cerâmicas não esmaltadas trocam calor com o ar 
externo. 
- Mantas de alumínio polido como subcobertura de telhados: diminuem a emissão de calor para os 
ambientes internos. 
- Efetuar estudo da orientação das edificações em relação à trajetória solar: propiciar a insolação adequada 
dos ambientes internos, favorecer a iluminação natural e diminuir os ganhos de calor pelas superfícies 
externas. 
- Orientar aberturas em relação à direção predominante dos ventos: favorecer a ventilação natural dos 
ambientes, propiciar ventilação suficiente dos ambientes internos. 
- Fazer o tratamento do entorno da edificação: diminuir a área impermeável de ruas e calçadas (asfalto, 
concreto), utilizar a presença de água e vegetação para a diminuição da temperatura do ar. 
- Sombreamento adequado das aberturas envidraçadas: impedir a entrada de radiação solar direta nos 
ambientes. 
- Utilizar materiais transparentes e translúcidos com cautela nas fachadas: controlar o ganho de calor pela 
incidência solar. 
- Utilizar vegetação (telhado verde) sobre a laje de cobertura: maior isolamento térmico da cobertura, a 
evapotranspiração da grama retira calor da laje. 
- Utilizar isolamento térmico com cautela: o isolamento térmico impede a entrada de calor nos ambientes, 
mas também impede a saída do calor gerado internamente para o exterior. Dessa forma é mais indicado 
para climas frios. 
- Utilizar refrigeração evaporativa externa ou internamente: diminuição da temperatura do ar e de 
coberturas. 
 
CARGO 403: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA 
 
1) Durante a campanha eleitoral de 2014, um partido político, integrante de uma coligação, teve dois 
candidatos impossibilitados de continuar na disputa nas eleições majoritárias. O candidato a 
governador faleceu e o candidato a senador renunciou. Diante disso, discorra sobre o procedimento 
de substituição e registro, bem como o prazo final para a substituição desses candidatos. 

 
A substituição de candidato à eleição majoritária deverá ser feita por decisão da maioria absoluta dos órgãos 
executivos de direção dos partidos coligados. O partido a que pertencia o candidato a ser substituído terá 
a preferência para indicar o novo candidato. Todavia, se o partido renunciar a esse direito, o novo candidato 
poderá ser filiado a qualquer partido integrante da coligação. 
Os pedidos de registro dos candidatos que irão substituir os candidatos impossibilitados devem ser 
protocolados na Justiça Eleitoral até 10 (dez) dias contados da renúncia e do falecimento. 
No que se refere ao prazo final para a substituição, ela só poderá ser requerida em se tratando de renúncia, 
até 20 (vinte) dias antes do pleito. Já no caso de falecimento, inexiste esse prazo, devendo a coligação 
observar somente o prazo de registro.  
 
2) Encerradas as eleições, é necessária a prestação de contas das campanhas eleitorais referente à 
arrecadação e à aplicação de recursos financeiros. Nas eleições de 2014, o candidato A teve suas 
contas julgadas não prestadas e o candidato B teve suas contas julgadas desaprovadas. Explique 
a diferença e as consequências no que se refere à emissão da certidão de quitação eleitoral para os 
candidatos A e B. 

 
A Lei das Eleições afirma que, terminado o prazo para prestar contas das campanhas, sem que essas 
contas tenham sido prestadas, ou de contas prestadas desacompanhadas de documentos que possibilitem 
a análise dos recursos arrecadados e dos gastos de campanha, serão notificadas as partes para em 72 
horas apresentá-los. O candidato A, ao ter sua conta julgada não prestada, significa que o candidato não 
apresentou as contas ou os documentos faltantes no prazo estabelecido. A esse candidato, será negada a 
certidão de quitação eleitoral pelo prazo do mandato ao qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição 
até a efetiva apresentação das contas 
No caso do candidato B ter a sua conta julgada desaprovada, o Juízo Eleitoral constatou que houve falhas 
que comprometem a regularidade da prestação, não aprovando, assim, a sua prestação de conta. A esse 
candidato será emitida a certidão de quitação eleitoral. 
 

 
 


