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12.3

A prova discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 12.2:

TABELA 12.2
Aspectos:

Descrição:

Pontuação
máxima

1

Atendimento ao tema proposto
na questão

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva.

5

2

Conhecimento técnico-científico
sobre a matéria

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

5

3

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

5

4

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso adequado da ortografia,
constituição dos parágrafos conforme o assunto abordado, estruturação dos períodos no
interior dos parágrafos (coerência entre porções textuais, relação lógica entre as ideias
Utilização adequada da Língua
propostas, emprego adequado de articuladores no interior das porções textuais).
Portuguesa
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos demais aspectos (1, 2
e 3), o de nº 4, de “Utilização adequada da Língua Portuguesa”, também será
pontuado com nota 0 (zero).
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA

5

20

12.4

A correção da prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por uma Banca
Examinadora, conforme os aspectos mencionados na Tabela 12.2, cuja pontuação máxima será de 20 (vinte)
pontos.
12.4.1 O candidato deverá obter no mínimo 60% (sessenta por cento) do total da pontuação prevista para a prova
discursiva, para não ser eliminado do concurso público.
12.5 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.
12.6 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas, para elaborar a resposta da
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 30 (trinta) linhas permitidas para a elaboração de
seu texto.
12.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica
transparente de tinta azul ou preta.
12.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões, acarretará
em descontos na pontuação atribuída ao candidato.
12.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as
informações contidas na prova discursiva para sua realização.
12.9 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e) não apresentar as questões redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
12.10 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 16 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 20,00, considerando o texto
desenvolvido e a adequação desse texto aos critérios dispostos no Edital comparado com a motivação do espelho de
correção divulgado.

SUPERIOR
CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL
O sujeito coletivo que constrói o projeto profissional constitui um universo heterogêneo: os membros do corpo
(categoria) profissional são necessariamente indivíduos diferentes, têm origens, situações, posições e
expectativas sociais diversas, condições intelectuais distintas, comportamentos e preferências teóricas,
ideológicas e políticas variadas etc. O corpo profissional é uma unidade não homogênea, uma unidade de
diversos. Nele, estão presentes projetos individuais e societários diversos e, portanto, configura um espaço
plural a partir do qual podem surgir projetos profissionais diferentes. Considerando o exposto, explique o que
é o pluralismo no âmbito do projeto ético político do Serviço Social.
R.: Todo corpo profissional é um campo de tensões e de lutas. A afirmação e a consolidação de um projeto profissional
em seu próprio interior não suprimem as divergências e contradições. Tal afirmação deve ser feita mediante o debate,
a discussão, a persuasão, enfim, pelo confronto de ideias e não por mecanismos coercitivos e excludentes. Contudo
sempre existirão segmentos profissionais que proporão projetos alternativos; por consequência, mesmo um projeto
que conquiste hegemonia nunca será exclusivo.
Por isso, a elaboração e a afirmação (ou, se se quiser, a construção e a consolidação) de um projeto profissional deve
ocorrer com a nítida consciência de que o pluralismo é um elemento factual da vida social e da própria profissão, que
deve ser respeitado. Mas esse respeito, que não deve ser confundido com uma tolerância liberal para com o ecletismo,
não pode inibir a luta de ideias. Pelo contrário, o verdadeiro debate de ideias só pode ter como terreno adequado o
pluralismo que, por sua vez, supõe também o respeito às hegemonias legitimamente conquistadas.
O pluralismo busca não mesclar conhecimentos de forma aleatória. É aquele que se aproxima da dimensão de
totalidade, buscando resgatar a relação dialética entre teorias distintas, preservando a identidade comum a cada uma,
com uma forte clareza dos seus parâmetros norteadores, evitando a confusão da convivência indistinta de aportes
teórico-metodológicos que remetem ao ecletismo.

CARGO 402: CONTADOR
Os balanços públicos ou demonstrações contábeis do setor público obedecem às condições e às regras
contidas na Lei Federal n°. 4.320/64 para os Entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
Essas quatro peças contábeis devem atender aos aspectos legais e representam a situação orçamentária,
econômica, financeira e patrimonial das entidades públicas, evidenciando, ao final de cada exercício
financeiro, os resultados gerais da gestão pública.
Considerando que o texto apresentado tem caráter
unicamente motivador, disserte a respeito dos balanços públicos, evidenciando:
I – os balanços públicos citados indiretamente no texto;
II – a estrutura e composição dos balanços públicos;
III – os objetivos gerais para a gestão pública.
R.: I – Balanços públicos citados indiretamente no texto:
Os quatros balanços públicos citados no texto estão definidos na Lei Federal n°. 4.320/64. São eles: Balanço
Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração das Variações Patrimoniais
(DVP).
II – Estrutura e composição:
O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos
de natureza extraorçamentária.
O Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo
Permanente, o Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
III – Objetivos gerais para a gestão pública:
Em relação aos objetivos gerais na gestão pública, pode-se definir que a contabilidade pública tem como objetivo
principal fornecer, aos usuários internos e externos, as informações sobre os resultados alcançados referentes à
situação orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio das entidades do setor público, dando apoio à
transparência e ao controle social, para fins de prestação de contas à sociedade.

CARGO 403: CONTROLADOR INTERNO (ADMINISTRAÇÃO)
O setor de acompanhamento da execução orçamentária do Município Modelo, fazendo uma análise entre os
valores autorizados na Lei de Orçamento Anual para as despesas e os valores já realizados, chegou aos
seguintes valores: dotação orçamentária para função saúde R$5.000.000,00. As necessidades de recursos para
essa função, até o término do exercício, para despesas fixadas no orçamento, seriam de R$ 5.500.000,00;
dotação orçamentária para Função Educação R$ 4.000.000,00. As necessidades de recursos para essa função
até o término do exercício para despesas fixadas no orçamento seriam de R$ 4.500.000,00. E, ainda para a
Educação, foi constatada a necessidade de recurso no valor de R$ 100.000,00 para uma despesa não fixada
em orçamento. Considerando essas informações sobre a gestão do orçamento do Município Modelo, determine
se há a necessidade de abertura de crédito adicional para a saúde e para a educação e, havendo essa
necessidade, apresente qual será o valor necessário e qual modalidade de crédito adicional deverá ser aberta
para cada uma dessas necessidades. Justifique sua resposta.
R.: O crédito adicional suplementar tem como objetivo reforçar a dotação orçamentária, ou seja, o orçamento é sempre
aprovado no exercício anterior, porém, no exercício em que está sendo executada uma determinada dotação
orçamentária, não é suficiente para cobrir uma despesa. Diante disso, é feita uma suplementação da verba
orçamentária, por anulação de outra verba, por superávit, por excesso de arrecadação, etc. a fim de que esse crédito
possa cobrir a despesa assumida pela administração.
O crédito adicional especial é destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, ou seja,
o município não previu no orçamento que efetuaria determinado gasto. Diante disso, cria um crédito especial, incluindo
aquela verba no orçamento vigente, para atender a obrigação pactuada.
Os créditos adicionais extraordinários, por sua vez, são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, em
caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
Considerando o exposto, denota-se que haverá necessidade de Abertura de crédito adicional tanto para a Saúde
quanto para a Educação. Para a Saúde, o valor do crédito deverá ser de R$ 500.000,00 e deverá ser aberto na
modalidade de Crédito Adicional Suplementar, pois já existe a autorização na Lei de Orçamento aprovada, mas de
maneira insuficiente. Os créditos adicionais suplementares destinam-se ao reforço de dotação orçamentária (Inciso I,
do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64) que, por qualquer motivo, tornaram-se insuficientes, como são os casos dos
valores necessários para a Saúde que já haviam sido fixados R$ 5.000.000,00, mas as necessidades serão de R$
5.500.000,00 e da Educação, em que o valor fixado foi de R$ 4.000.000,00, mas as necessidades serão de R$
4.500.000,00 para as despesas já contempladas. Para a educação, o valor do Crédito deverá ser de R$ 600.000,00,
sendo que R$ 500.000,00 deverá ser na modalidade de Credito Adicional Suplementar, pois já existe a autorização na
Lei de Orçamento aprovada, mas de maneira insuficiente, e de R$ 100.000,00 na modalidade de Crédito Adicional
Especial, já que não há autorização fixada na Lei de Orçamento para essa nova despesa. Os créditos adicionais
especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica (Inciso II, do artigo 43,
da Lei Federal nº 4.320/64). Despesas eventuais ou essenciais não consideradas na Lei de Orçamento, como é o caso
da Educação, em que há uma despesa de R$ 100.000,00 não fixada na Lei orçamentária.

CARGO 407: MÉDICO ESPECIALISTA EM CLÍNICA MÉDICA
Paciente, 73 anos, dá entrada no pronto-socorro em parada cardiorrespiratória (PCR). Após 15 minutos de
reanimação cardiopulmonar (RCP), o paciente retorna com circulação espontânea. Visando impedir a
deterioração do quadro clínico da vítima e possibilitar a melhor condição possível para a sua recuperação,
redija um texto explicando qual seria a conduta adequada em relação aos cuidados pós-RCP.
R.: Os cuidados começam pela verificação do correto posicionamento da cânula e da adequação das ventilações,
assegurando uma boa oxigenação para o paciente. Também, deve-se checar se o paciente está com oxímetro de
pulso, acesso venoso funcionante e monitorização cardíaca contínua. Após a reversão da PCR e a estabilização clínica,
o paciente demanda cuidados específicos. É a chamada síndrome pós-PCR (SPPC). Para seu controle, devemos
oferecer uma ressuscitação hemodinâmica precoce, na qual a adequação entre a oferta e a demanda de oxigênio nos
tecidos é obtida com o ajuste da volemia. Objetivo de PAM entre 65-100mmHg, PVC 8-12mmHg, lactato redução
progressiva/normal, SvcO2 > 70%, hemoglobina acima de 7-10g/dL e débito urinário > 1mL/kg/h. Oxigenação e
ventilação adequadas, o valor da FiO2 ajustado para manter uma saturação arterial de oxigênio entre 94 e 96%. Ajuste
da pCO2 e do volume corrente para se obter a normacarbia. Em relação ao suporte hemodinâmico, deve-se controlar
arritmias com drogas antiarrítmicas de forma padrão e pelo controle metabólico. Estabilização hemodinâmica demanda
reposição volêmica e, em casos de refratariedade, pode-se lançar mão do uso de inotrópicos e vasopressores. Nos
casos de síndrome coronariana aguda, a angioplastia primária está indicada em todos os sobreviventes de PCR com

IAMCEST. Hipotermia terapêutica (32-34°C), por 12-24horas, para um melhor prognóstico neurológico. Nos pacientes
que não recuperam precocemente a consciência, o uso de sedativos e de ventilação mecânica será necessário. O
controle glicêmico estrito (80-110mg/dL) com o uso de insulina endovenosa. Embora a presença de disfunção adrenal
relativa esteja documentada na SPPC, seu uso é discutível. É necessário observar indicações para suporte dialítico e
utilizar medidas para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica ou aspiração, pois é a principal
complicação infecciosa na SPPC.
CARGO 408: MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA
Mulher de 76 anos comparece ao ambulatório de dermatologia com uma lesão suspeita de melanoma no
antebraço esquerdo. A biópsia confirma melanoma, com 0,6 mm de profundidade. Quais são os tipos de
biópsia que podem ser realizados e qual é o mais indicado nesse caso? Quais são os 4 tipos de melanomas
existentes e qual é o subtipo mais frequente na população? Qual é a margem de ampliação necessária de
acordo com o Breslow apresentado? Nesse caso, é indicada a realização de linfonodo sentinela? Quais são
as indicações de realização do linfonodo?
R.: O tipo de biópsia mais indicado nesses casos é a biópsia excisional com a retirada completa das lesões com
margens estreitas (1 a 2mm) para que toda a lesão seja enviada ao patologista. Em locais de pouca pele em que não
se consegue tirar a lesão toda sem prejuízo estético e funcional importante, como as pálpebras, está autorizada a
biópsia incisional e deve-se escolher o local mais enegrecido para biópsia. De acordo com o índice de Breslow, avaliado
pelo patologista, a margem será ampliada, nesse caso podendo variar entre 0,5 e 1cm. O linfonodo sentinela deve ser
realizado em pacientes com Breslow maior do que 1mm já que, nesse caso, a lesão já não é uma lesão in situ. Existem
pacientes que tem indicação de linfonodo sentinela mesmo com Breslow menor que 1mm. São eles: Indice Mitótico
maior ou igual a 1, Lesões ulceradas ou regressão tumoral. No caso apresentado não se faz necessária a realização
de tal procedimento, já que a lesão é in situ.
Os melanomas podem ser classificados em 4 tipos. São eles: Melanoma Extensivo superficial, lentigo maligno
melanoma, melanoma acral e melanoma nodular. O subtipo mais encontrado na população em geral é o melanoma
extensivo superficial.
Exames para rastreio de metástases:
Estádios clínicos I e II com índice de Breslow de mais de 4 mm ou com ulceração: realizar hemograma, provas de
função hepática e tomografia computadorizada (TC) de tórax e abdômen/pelve; Estádios III e IV: realizar hemograma,
provas de função hepática, dosagem de DHL e TC de tórax e abdômen/pelve. Pacientes com lesões em pescoço, face
ou couro cabeludo necessitam de TC de pescoço.

CARGO 409: MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA
Paciente de 50 anos, masculino, chega ao consultório com quadro de dispneia, fadiga e mal-estar geral. Relata
visão turva, tremores, coração acelerado, boca seca, estar urinando muito e com muita sede há 50 dias. Nega
alterações prévias de exames de rotina realizados com cardiologista há 6 meses. Mantendo peso estável, é
sedentário, tem mãe com Hipertireoidismo, pai com HAS e DM2. Nega vícios e/ou uso de medicação. Exame
físico sem alterações específicas. PA: 130/80; P: 78kgs; Est 162cm; HGT em consultório: 198mg/dl (última
refeição foi o almoço há 90 minutos). Considerando o caso exposto, disserte acerca da hipótese diagnóstica e
o porquê, apresentando os exames que devem ser solicitados e o tratamento proposto.
R.: O Paciente apresenta-se com quadro altamente sugestivo de DM2.
Histórico familiar de DM2, HAS e Tireopatia. Exame clínico sem alterações específicas. Mesmo sentindo fadiga,
tremores e taquicardia, ao exame físico, apresenta-se sem alterações. Sem antecedentes prévios de doenças ou
medicações. Peso acima do adequado, sedentário, polis, visão turva, fraqueza.
De forma básica, em consultório, os exames necessários para confirmar a hipótese diagnostica de DM2 são glicemia
de jejum, glicemia pós-prandial, HbA1c, Urina 1, hemograma.
Exames como Creatinina, Lipidograma, TSH, Insulina basal, TGP, Ferritina e Ácido Úrico podem ser solicitados, mas
não são indispensáveis nesse momento inicial.
Clinicamente, não há indicação de uma gasometria, pois o paciente não tem qualquer sinal clínico de Acidose
Metabólica.
Após confirmado o diagnóstico, é possível iniciar o tratamento com Metformina em dose mínima de 1g /dia, podendo
chegar até 2g, se bem tolerada. A opção de liberação lenta é a mais adequada.
A orientação de dieta adequada e início de Atividade Física é indispensável.
É necessária coleta de novos exames em prazo de até 30 dias para reavaliação e adequação da medicação.
O início de insulina ou terapia combinada pode ser necessário e aplicado em casos nos quais os exames apresentem
alterações muito severas.

CARGO 410: MÉDICO ESPECIALISTA EM GERIATRIA
A Violência doméstica contra idosos envolve as relações íntimas, familiares, sociais e profissionais no entorno
do domicílio, repercutindo em toda a família, mesmo que envolva somente alguns membros. Os custos
decorrentes da violência doméstica contra idosos são altos e, muitas vezes, mal avaliados.
Considerando o exposto, disserte acerca do tema apresentado, posicionando-se de forma coerente sobre a
violência doméstica contra idosos, abordando aspectos referentes a definições, tipologia, fatores de risco,
sinais e sintomas da violência contra a pessoa idosa.
R.: A violência no domicílio não é um fenômeno novo, sendo de grande importância social. O termo abuso contra idosos
tem sido reconhecido, podendo, também, significar violência e define-se como um ato simples ou repetido, ou a
ausência de ação apropriada, que ocorre no contexto de qualquer relacionamento em que haja uma expectativa de
confiança e que causa dano ou tensão a uma pessoa idosa.
Os tipos de abuso ou violência doméstica reconhecidos são: a autonegligência em que a pessoa idosa ameaça a sua
própria saúde ou segurança, com a recusa de prover a si mesmo um cuidado adequado; o abandono que representa
a ausência ou deserção, por parte do responsável; o abuso financeiro que ocorre na exploração imprópria ou ilegal, ou
o uso não consentido dos recursos financeiros; o abuso físico ou maus-tratos decorrentes do uso da força física que
pode produzir lesão, dor ou incapacidade; a violência psicológica representada pelas agressões verbais ou gestuais
com o objetivo de humilhar, restringir a liberdade ou ainda isola-la do convívio social; o abuso sexual caracterizado por
ato ou jogo sexual que ocorre em relação hetero ou homossexual impostas; a negligência que seria a recusa, omissão
ou fracasso por parte do responsável.
O ambiente familiar propício para ocorrer à violência contra a pessoa idosa é o do cuidador sobrecarregado que não
consegue prover as necessidades do indivíduo idoso. Quanto ao gênero às mulheres idosas sofrem mais violência e
os agressores mais frequentes são os filhos e esposas ou esposos. Quanto ao cuidador, a saúde física, mental,
isolamento social, dependência financeira e abuso de drogas são características para a violência, já a dependência
funcional não é um fator preponderante.
Quanto aos sinais e sintomas da violência, é possível encontrar lesões múltiplas em vários estágios, más condições
de higiene, depressão, retraimento, infantilização, sangramento vaginal ou anal, doenças sexualmente transmissíveis,
comportamento sexual que não combina com o relacionamento, falta de conforto inexplicável para o padrão do idoso,
problemas de saúde não tratados, nível de assistência incompatível com a renda da pessoa idosa.

CARGO 412: MÉDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO
A NR-07 (Norma Regulamentadora 07) estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte
de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com objetivo de promoção e preservação da saúde do
conjunto dos seus trabalhadores. Tal programa deve incluir a realização obrigatória de exames médicos.
Aponte quais são esses exames e descreva os prazos e as periodicidades de cada um.
R.: Os exames são: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional.
O exame admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma as suas atividades.
O exame periódico deverá ocorrer anualmente para trabalhadores menores de dezoito anos e maiores de quarenta e
cinco anos de idade, e a cada dois anos para trabalhadores entre dezoito anos e quarenta e cinco anos de idade. Para
os trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravamento de
doença ocupacional ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, o exame deverá ser realizado
a cada ano ou em intervalos menores, a critério do médico encarregado.
O exame de retorno ao trabalho deverá ser realizado, obrigatoriamente, no primeiro dia da volta ao trabalho de
trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza
ocupacional ou não, ou parto.
O exame de mudança de função será, obrigatoriamente, realizado antes da data de mudança. Entende-se por mudança
de função toda e qualquer alteração de atividade, de posto de trabalho ou de setor que implique na exposição do
trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.
O exame demissional será, obrigatoriamente, realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico
ocupacional tenha sido realizado a mais de 135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2,
e 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4.

CARGO 413: MÉDICO ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA
Paciente de 58 anos, sexo masculino, 80 kg, apresentando diagnóstico prévio de cirrose criptogênica ChildPugh C, deu entrada no hospital com quadro de tosse produtiva há 3 dias, com expectoração amarelada e febre
de 39ºC. Notou-se oligúria - diurese de 0,3 ml/kg/h por 18 horas após a admissão e creatinina sérica de 2,8
mg/dL (creatinina sérica basal do paciente = 0,8 mg/dL). Frente a esse quadro, descreva os critérios
diagnósticos da Síndrome Hepatorrenal e explique a conduta para o caso.
R.: São critérios para diagnóstico da Síndrome Hepatorrenal:
- Presença de doença hepática, aguda ou crônica, com insuficiência hepática avançada e hipertensão portal;
- Creatinina sérica > 1,5 mg/dL;
- Ausência de outra causa de doença renal, como choque, uso de drogas nefrotóxicas ou evidência de obstrução ou
alteração do parênquima renal à ecografia;
- O sedimento urinário deve ser normal, com uma excreção de hemácias < 50/campo e de proteínas < 500 mg/dia;
- Ausência de melhora da função renal após expansão de volume com albumina intravenosa (1 g/kg de peso
corporal/dia até 100g/dia), por pelo menos dois dias, com suspensão dos diuréticos.
Tendo em vista os critérios apresentados para diagnóstico de Síndrome Hepatorrenal, seria necessário verificar se o
paciente tem cirrose com ascite, realizar expansão volêmica com albumina na dose de 80 gramas/dia por 2 dias
consecutivos (para exclusão de IRA pré-renal), excluir a presença de choque, excluir o uso de medicamentos
nefrotóxicos ou lesão renal parenquimatosa solicitando a proteinúria, parcial de urina e ultrassom de trato urinário.
Caso todas as outras causas de insuficiência renal aguda forem excluídas, nos resta a hipótese de síndrome
Hepatorrenal.

CARGO 414: MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA
Mulher de 30 anos apresentou queixa de perda de força muscular em membros inferiores há 9 meses, com
duração de aproximadamente uma semana, acompanhada de visão embaçada à direita. Há 2 meses,
apresentou, também, quadro de perda de força muscular em membro superior direito. Familiares notam que
ela está menos ativa que o habitual. Há 3 dias, na presença de febre e disúria, notou novamente a perda de
força e por isso procurou atendimento médico. Diante do quadro apresentado, descreva sua principal suspeita
diagnóstica e qual é a conduta para confirmar essa suspeita e descreva, também, os critérios diagnósticos a
serem investigados para a confirmação dessa hipótese.
R.: O caso descreve uma adulta jovem com provável quadro de esclerose múltipla e com pseudossurto associado a
quadro de provável infecção urinária. Existe disseminação em tempo e espaço e a apresentação mais provável é a
forma surto-remissiva. Nesse caso, devemos investigar alterações piramidais, sensitivas e cerebelares, manifestações
visuais e esfincterianas. Os sinais piramidais englobam fraqueza, espasticidade, sinais de liberação piramidal (hiperreflexia, sinal de Babinski, clônus uni ou bilateral). Parestesias, como sintoma sensitivo, são descritas e os principais
distúrbios visuais são diminuição da acuidade visual, diplopia e escotomas. O comprometimento esfincteriano
apresenta-se sob a forma de incontinência ou retenção urinária e fecal. O diagnóstico é clínico e baseia-se em dados
de história e exame físico. Critérios propostos por Schumacher et al. são: a) 2 lesões separadas no sistema nervoso
central; b) 2 ataques ou surtos com duração mínima de 24 horas, separados por um período de, no mínimo, 1 mês; c)
exame neurológico alterado; d) sintomas e sinais de comprometimento da substância branca; e) intervalo de idade
entre 10 e 50 anos; f) ausência de qualquer outra doença que possa justificar o quadro. Os critérios de Poser et al.
admitem quatro tipos de situações clínicas: A: Clinicamente definida: A1) 2 surtos e evidência clínica de 2 lesões
separadas; A2) 2 surtos; evidência clínica de 1 lesão e paraclínica (compreendendo os achados na RNM e nos estudos
eletrofisiológicos) de outra. B: Laboratorialmente definida: B1) 2 surtos; evidência clínica ou paraclínica de uma lesão
e presença de IgG à eletroforese de proteínas liquóricas; B2) 1 surto; evidência clínica de 2 lesões e presença de IgG;
B3) 1 surto; evidência clínica de uma lesão e paraclínica de outra, e presença de IgG. C: Clinicamente provável: C1) 2
surtos e evidência clínica de uma lesão; C2) 1 surto e evidência clínica de 2 lesões; C3) 1 surto; evidência clínica de
uma lesão e paraclínica de outra. D: Laboratorialmente provável: D1) 2 surtos e presença de IgG. A avaliação
paraclínica é composta de RNM e estudos eletrofisiológicos e identificam o comprometimento neurológico não
observado no exame físico.

CARGO 415: MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA
Mãe leva seu filho de 4 meses de idade para uma consulta oftalmológica, pois observa que o olho direito
lacrimeja e acumula secreção amarelada desde o nascimento. No exame biomicroscópico, observa-se aumento
do menisco lacrimal à direita com secreção mucoide, sem hiperemia conjuntival e córnea normal, sem sinais

flogísticos nas pálpebras. Ao realizar a expressão do saco lacrimal, houve refluxo de secreção mucoide.
Fundoscopia normal para a idade. Não foi observado estrabismo. Indique o provável diagnóstico, cite três
diagnósticos diferenciais e descreva a conduta que deve ser tomada para o caso em questão.
R.: O provável diagnóstico é obstrução da via lacrimal congênita (obstrução do ducto lacrimonasal congênita) que
ocorre na maioria das crianças porque a via lacrimal excretora não está totalmente canalizada. A canalização pode se
completar logo após o nascimento ou um pouco mais tarde, havendo chance de cura espontânea no período entre o
nascimento até 1 ano de vida, na grande maioria dos casos. Os diagnósticos diferenciais são doenças oculares que
causam lacrimejamento ativo (conjuntivites, ceratites, trauma ocular, corpo estranho corneano...), glaucoma congênito,
dacriocistite aguda, alterações palpebrais (entrópio congênito, epibléfaro), hemangioma, encefalocele, amniotocele ou
dacriocistocele, mucocele intranasal, oftalmia neonatal. Para o tratamento da criança citada no caso (< 1 ano de idade),
primeiramente deve ser feita massagem diária, duas a três vezes, sobre a região do saco lacrimal, com o objetivo de
remover a secreção que possa estar alojada no saco lacrimal, evitando o risco de infecção. O uso de antibióticos
tópicos é controverso, a maioria dos oftalmologistas usam para evitar o risco de infecção, mas não há evidências que
justificam o seu uso. O uso de solução fisiológica nasal também poderia facilitar o fluxo de lágrimas em direção ao nariz
por manter a cavidade nasal limpa. A sondagem lacrimal é o tratamento indicado que é realizado precocemente (logo
após o diagnóstico) ou tardiamente (após 1 ano de idade) já que a maioria desses casos apresenta cura espontânea.

CARGO 416: MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA
Paciente, vítima de acidente moto X auto, deu entrada em pronto-socorro com fratura exposta de perna, na
qual apresentava ferimento de, aproximadamente, 15 centímetros em face anteromedial de perna, mantendose sem alterações vasculares ou nervosas em membro afetado, com boas condições de cobertura muscular e
cutânea e sem demais lesões osteomusculares. Como esse paciente deve ser conduzido nas primeiras 24
horas?
R.: Paciente politraumatizado deve ser atendido em caráter emergencial, iniciando pelo protocolo ATLS realizado pelo
cirurgião. Após a liberação do cirurgião, inicia-se o tratamento ortopédico, realizando observação da lesão de partes
moles, vascularização e nervosa. Nesse caso, tem-se uma fratura exposta do tipo 2, segundo a classificação de Gustillo
e Anderson, onde deve ser colocada uma compressa esterelizada sobre a lesão, antibioticoterapia precoce, radiografia
da área afetada na urgência e condução o paciente para o centro cirúrgico o mais rápido possível, onde será feito o
tratamento de urgência, com lavagem abundante e desbridamento do tecido desvitalizado, a fim de evitar um processo
infeccioso, sendo posteriormente realizada fixação externa, com fixador tubo a tubo para manter o comprimento e
alinhamento ósseo, evitar novas lesões de partes moles por fragmentos ósseos, diminuir a formação de espaço morto
e hematomas, diminuindo a proliferação bacteriana, seguindo com o fechamento primário da ferida, sendo prescrita
antibioticoterapia endovenosa e observação. Pode-se realizar uma cirurgia de ¨second look¨, onde, dentro das
primeiras 24 horas, é feito um novo desbridamento para revitalização de tecidos viáveis e limpeza do ferimento. Dentre
as próximas 48 horas, pode-se realizar a cirurgia definitiva, retirando o fixador externo e realizando a fixação interna.

CARGO 418: MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA
ENUNCIADO: Um menino de seis anos de idade apresenta edema generalizado há dois dias. A mãe da criança
refere que houve diminuição na eliminação de urina, que além de pouca quantidade apresenta-se avermelhada.
Na pré-consulta com a enfermagem, a pressão arterial estava acima do esperado para a idade e há relato de
cicatrizes de infecção cutânea nas pernas da criança. Mediante essas informações, defina o diagnóstico e
correlacione o tratamento a ser instituído com a fisiopatologia dessa doença.
R.: As lesões cutâneas são a porta de entrada para o estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que desencadeará uma
reação tipo antígeno-anticorpo. O período entre a contaminação e o início das complicações será de aproximadamente
15 dias. Os imunocomplexos irão se depositar no glomérulo, promovendo obstrução local, reduzindo a taxa de filtração
glomerular e ocasionando a hipervolemia e o edema. Ao mesmo tempo, com a alteração dos níveis de sódio e
sensibilização do aparelho justa glomerular, os níveis de renina-angiotensina e aldosterona, que será estimulada a
nível pulmonar, estarão alterados, propiciando indiretamente o aumento dos níveis pressóricos. Devemos acrescentar
que a dieta hipossódica deverá ser associada a esse momento de tratamento. Usamos antibióticos à base de penicilina,
sendo a primeira escolha a penicilina benzatina para erradicar o germe. Os diuréticos permitirão a eliminação dos
líquidos em excesso, o uso de furosemida está indicado e, posteriormente, dependendo da redução dos níveis de
potássio, poderá ser usado espironolactona, evitando a perda excessiva desse íon. A escolha de drogas antihipertensivas estará de acordo com a necessidade e dos picos de pressão de cada paciente, como betabloqueadores

e nifedipina. Quando o edema e a hipertensão não forem resistentes a essas medicações, o edema pulmonar e a
insuficiência cardíaca poderão ocorrer. Nesses casos, a internação em UTI poderá ser necessária e o uso de
Nitroprussiato em infusão contínua é uma alternativa terapêutica viável.

CARGO 421: MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA
Uma mãe leva o seu filho, de 20 anos, para consulta psiquiátrica, pois ele apresenta, há 3 semanas, uma
mudança geral no seu padrão de comportamento. Também vem demonstrando uma grande diminuição em
praticamente todas as atividades cotidianas, quase todos os dias, mesmo nas que lhe traziam satisfação
importante antes, como reuniões de família. Além disso, tem dormido bastante, mesmo durante o dia,
praticamente todos os dias e, ainda sim, mostra-se com uma diminuição de energia notável, em quase todos
os dias. Parece estar mais “lento” no dia a dia e está com uma dificuldade significativa para se concentrar em
quase todas as aulas da faculdade e nos estudos em casa. Diante desse quadro, apresente qual é o diagnóstico
mais provável para esse paciente. Segundo o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
– 5ª Edição), para o diagnóstico desse transtorno, devem estar presentes pelo menos 5 entre 9 itens de
sintomas, durante o mesmo período de duas semanas, representando uma mudança em relação ao
funcionamento anterior. Apresente, também, quais são esses 9 itens de sintomas e destaque quais são os 2
sintomas entre os quais pelo menos 1 é obrigatório para o diagnóstico. Por fim, cite 2 psicofármacos que são
usados para o tratamento desse transtorno e que pertencem à mesma classe medicamentosa.
R.: O diagnóstico mais provável para o caso desse paciente é o de Transtorno Depressivo Maior. Os 9 itens de sintomas
presentes no DSM-5 são: humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias; acentuada diminuição do
interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias; perda ou ganho
significativo de peso sem estar fazendo dieta ou redução alimentar ou aumento do apetite quase todos os dias; insônia
ou hipersonia quase todos os dias; agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias; fadiga ou perda de energia
quase todos os dias; sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada quase todos os dias; capacidade
diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias; pensamentos recorrentes de morte,
ideação suicida recorrente sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer
suicídio. Os 2 sintomas entre os quais pelo menos 1 é obrigatório para o diagnóstico são: humor deprimido na maior
parte do dia, quase todos os dias, e acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades
na maior parte do dia, quase todos os dias. Dois psicofármacos que podem ser usados para o tratamento desse
paciente e que pertencem à mesma classe medicamentosa são: Escitalopram e Sertralina.
Também podem ser usados os psicofármacos a seguir, respeitando o pedido de citação de 2 medicamentos que
pertençam à mesma classe medicamentosa.
• IMAO (inibidores da monoaminoxidase) irreversíveis: Tranilcipromina;
• RIMA (inibidores reversíveis da MAO A): Moclobemida;
• Antidepressivos tricíclicos (inibidores não seletivos de receptação de serotonina e norepinefrina): Amitriptilina,
Clomipramina, Imipramina, Maprotilina e Nortriptilina;
• Inibidores seletivos de receptação de serotonina: Citalopram, Escitalopram, Fluoxetina, Fluvoxamina,
Paroxetina, Sertralina;
• Inibidores seletivos de receptação de serotonina e norepinefrina: Venlafaxina, Desvenlafaxina, Duloxetina;
• Inibidor de recaptura de serotonina e antagonista alfa-2: Trazodona;
• Estimulante da recaptura de serotonina: Tianeptina;
• Inibidor seletivo de recaptura de norepinefrina: Roboxetina;
• Inibidor seletivo da recaptura de dopamina: Bupropiona;
• Antagonista de alfa-2 adrenorreceptores: Mianserina e Mirtazapina;
• Agonista de receptores melatoninérgicos MT1 e MT2 e antagonista de 5HT2c: Agomelatina.

CARGO 422: MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM CURSO DE ULTRASSONOGRAFIA
Paciente de 45 anos dá entrada em pronto-socorro, apresentando a seguinte tomografia craniana:

Considerando os dados do paciente e a tomografia craniana apresentada, descreva o provável estado geral
desse paciente e classifique a gravidade da lesão indicada como número 1, incluindo a repercussão encefálica
indicada como número 2, assim como as outras alterações observadas. Cite a hipótese diagnóstica principal
e suas repercussões.
R.: Com base no exame tomográfico no setor de urgência/emergência, o paciente se encontra em estado gravíssimo
e muito provavelmente inconsciente. O exame tomográfico do crânio foi realizado sem contraste venoso, demonstrando
lesão hiperdensa biconvexa extra-axial de grande espessura na região parietal direita com efeito expansivo. Há
concomitante acentuado desvio da linha média para o lado contralateral e sinais de herniação fociana para esquerda.
Há, ainda, acentuado apagamento da subtotalidade do corno posterior e corpo do ventrículo lateral direito. Associa-se
ainda apagamento de forma difusa dos sulcos encefálicos, sugestivos de edema e/ou hipertensão craniana acentuada.
Há também desvio com apagamento parcial do ventrículo lateral esquerdo devido à herniação foiciana. Pode-se
considerar ainda possibilidade de densificação da foice, podendo estar relacionada à hemorragia subaracnoide de
forma discreta. Ainda há áreas hipodensas na substancia branca profunda na região frontal e notadamente occipital
direita (edema). Com base nessa tomografia de crânio realizada no setor de urgência/emergência, o diagnóstico mais
provável é de hemorragia epidural aguda com desvio da linha média, herniação foiciana para esquerda, causando
apagamento dos ventrículos laterais, sinais de edema cerebral à direita e sinais de hipertensão craniana.

CARGO 424: MÉDICO ESPECIALISTA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ADULTO
Um dos temas que mais tem causado polêmica desde sua publicação diz respeito aos novos conceitos e
terminologias utilizados para definição de sepse e choque séptico. Muitas sociedades ainda criticam essa
terminologia e seu impacto na prática clínica. Outras sociedades endossam seu uso. A respeito do tema,
conceitue os termos sepse e choque séptico e posicione-se apresentando prós e contras em relação a essa
terminologia.
R.: Com base nos recentes artigos publicados na revista JAMA, os termos sepse e choque séptico definem-se da
seguinte maneira: sepse é uma disfunção orgânica que ameaça a vida devido a uma resposta desregulada do
hospedeiro frente a uma infecção. Sua identificação em pacientes na CTI se dá através da variação de mais de 2
pontos no escore SOFA. No pronto atendimento e na enfermaria, a diferenciação da infecção grave da não grave é
feita através do qSOFA. O termo choque séptico é um subgrupo dos pacientes com sepse que possuem graves
anormalidades circulatórias e do metabolismo celular que acarretam substancial aumento na mortalidade. A
combinação de hipotensão arterial, uso de vasopressor e hiperlactatemia (> 2 mmol/L) idenfificou o grupo de pior
prognóstico. Dentre as vantagens: definição mais congruente com a fisiopatologia, 1º consenso baseado em evidência,
além de padronizar o critério para disfunção orgânica (SOFA), facilitando estudos futuros, não há necessidade de se
preencher critérios de SIRS, sendo que 1 em cada 8 doentes graves com sepse não preenche e 47% dos pacientes
hospitalizados apresentam pelo menos 2 critérios para SIRS. O SOFA score chamou a atenção para variáveis
negligenciadas, como o rebaixamento do nível de consciência e a taquipneia como marcadores de gravidade e
mortalidade. Dentre as desvantagens: a nova definição limita-se a casos de disfunção orgânica e tende a focar-se em
grupos populacionais mais enfermos, há uma redução da sensibilidade para casos com potencial desfecho
desfavorável, principalmente em países com recursos limitados, a nova filosofia de se procurar marcadores específicos

de lesão orgânica em detrimento de alta sensibilidade pode acarretar retardamento do diagnóstico do quadro séptico.
A nova definição de choque séptico exige que haja hipotensão e hiperlactatemia refratária à reposição volêmica,
assumindo que isolados, não conferem alto risco de morte. O importante é não achar que a ideia foi definir infecção e
sim achar formas mais práticas de triar os pacientes graves, porém tendo em mente que pacientes mesmo não
preenchendo os critérios qSOFA também podem ter desfecho ruim e não podem ser negligenciados.

CARGO 426: ODONTÓLOGO
O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizado por hiperglicemia e associado a diversas
complicações, dentre elas a hipoglicemia. No Brasil, em 2005, a estimativa era que cerca de 11% da população
com idade igual ou superior a 40 anos era portadora do diabetes. Considerando sua importância em saúde
pública, explique o que é a hipoglicemia, descreva os sintomas associados a essa condição e o tratamento
imediato se um paciente apresentar um episódio de hipoglicemia quando for realizar o tratamento
odontológico.
R.: Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos – com ou sem sintomas – para valores abaixo de 60 a 70 mg/dL.
Geralmente, essa queda leva a sintomas neuroglicopênicos (fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma,
convulsão) e a manifestações de liberação do sistema simpático (sudorese, taquicardia, apreensão, tremor).
A grande maioria das hipoglicemias é leve e facilmente tratável pelo próprio paciente, porém a hipoglicemia pode ser
grave se o paciente ignorar ou tratar inadequadamente suas manifestações precoces, quando não reconhece ou não
apresenta essas manifestações, ou quando a secreção de hormônios contrarreguladores é deficiente.
Em casos de hipoglicemia, o paciente deve ser orientado a ingerir 10 a 20g de carboidrato de absorção rápida; repetir
em 10 a 15 minutos se necessário. Se o paciente não conseguir engolir, não se deve forçar, mas deve-se injetar
glucagon 1mg subcutâneo ou intramuscular ou, ainda, colocar açúcar ou mel embaixo da língua e encaminhar o
paciente para o pronto atendimento médico. Se houver sinais de hipoglicemia grave, é necessário administrar glucagon
subcutâneo ou intramuscular ou 20 mL de glicose a 50% e manter veia com glicose a 10% até o paciente recuperar a
consciência. Encaminhar ao pronto atendimento médico.

CARGO 427: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ENDODONTIA
Paciente, com 13 anos de idade, chega ao serviço de saúde com o dente 36 apresentando ampla lesão de cárie
e grande destruição coronária. Ao exame clínico, observa-se tecido de granulação que aflora na câmara pulpar
ocupando toda a zona da cárie. Paciente relata dor em poucas ocasiões e algum desconforto durante a
mastigação. Na avaliação radiográfica, observa-se rizogênese completa, ampla comunicação entre lesão
cariosa e cavidade pulpar e lesão óssea periapical. Após avaliação desse caso, apresente o diagnóstico clínico.
Citando e justificando, resumidamente, a terapia endodôntica recomendada. Posteriormente, comente, na
sequência cronológica correta, todos os passos da terapia endodôntica recomendada para o caso.
R.: Após avaliação clínica e radiológica do caso em questão, o diagnóstico correto é pulpite hiperplásica. Devido ao
fato de ser uma lesão irreversível e a rizogênese estar completa, a terapia endodôntica recomendada é a pulpectomia.
Após a decisão pela pulpectomia, devemos iniciar o procedimento com a anestesia dentária. Feita a anestesia,
devemos proceder o isolamento do dente a ser tratado endodonticamente. Em seguida, partimos para a abertura da
câmara pulpar e preparo.
Realizadas as etapas anteriores, procedemos amputação da polpa coronária e, em seguida, partimos para a
odontometria. Estabelecida a odontometria, o passo seguinte é exérese do filete radicular.
Após a realização dessa exérese, deve ser realizado e finalizado o preparo químico-mecânico dos canais. Em seguida,
fazemos uso da medicação intracanal. Finalmente, realizamos o alívio articular do elemento dentário e o
acompanhamento pós-operatório.

CARGO 428: PSICÓLOGO
Uma interessante alternativa para lidar com a equipe de trabalho, dentro do âmbito das Políticas Públicas, é a
utilização dos Grupos Operativos. Além de não ser uma ferramenta exclusiva do psicólogo, os Grupos
Operativos permitem trabalhar em um nível no qual são estimuladas uma democratização, uma
horizontalização e uma gradual ascensão dos saberes. Discorra sobre como essa ferramenta pode auxiliar o
psicólogo que visa realizar uma intervenção com sua equipe de trabalho.

R.: O Grupo Operativo se caracteriza como um conjunto de pessoas (pode ser um grupo heterogêneo) com um objetivo
em comum, operando em equipe. Internamente, existe uma indagação constante das operações que o grupo está
realizando e a resolução dos problemas está sendo também constantemente pensada. O coordenador auxilia esse
processo com intervenções interpretativas, estimulando a tarefa reflexiva. O Grupo Operativo também trabalha com as
ansiedades paranoides e depressivas que emergem diante de uma determinada tarefa e o próprio grupo tenta dar
conta de compreender e elaborar essas ansiedades. Dessa maneira, os obstáculos epistemofílicos são superados e o
caminho para se pensar nas operações responsáveis para a resolução dos problemas fica livre. Os atores sociais,
então, que já estão implicados no processo e com suas ansiedades elaboradas, conseguem se dedicar e se organizar
democraticamente, dinamicamente e reflexivamente. A troca de informações e de experiências leva a aprendizagem a
outro patamar e isso atinge a todos. Todo esse corpo de conhecimento pode auxiliar o psicólogo que visa realizar uma
intervenção com sua equipe de trabalho, porque ele pode harmonizar os objetivos e horizontalizar os conhecimentos
da equipe envolvida, produzindo novos conhecimentos. Se isso não bastasse, essa nova produção movimentaria as
estruturas estereotipadas da instituição e aproximaria em reflexões que podem auxiliar na fomentação da
intersetorialidade.

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 430: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA
Descreva o processo de engenharia, validação e gerenciamento de requisitos em engenharia de software.
R.: Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, só seu funcionamento. Esses requisitos
refletem as necessidades para um sistema que serve a uma finalidade determinada. Em alguns casos, o requisito é
apenas uma declaração abstrata em alto nível de um serviço que o sistema deve oferecer ou uma restrição a um
sistema. No outro extremo, é uma definição detalhada e formal de uma função do sistema.
Os requisitos precisam ser escritos em diferentes níveis de detalhamento para que diferentes leitores possam usá-los
de diversas maneiras. Os requisitos de software são frequentemente classificados como requisitos funcionais e
requisitos não funcionais.
A validação de requisitos é o processo pelo qual se verifica se os requisitos definem o sistema que o cliente realmente
quer. Essa validação é importante porque erros em um documento de requisitos podem gerar altos custos de retrabalho
quando descobertos durante o desenvolvimento ou após o sistema já estar em serviço. O custo para consertar um
problema de requisitos por meio de uma mudança no sistema é geralmente muito maior do que o custo de consertar
erros de projeto ou de codificação.
Durante o processo de software, o entendimento dos stakeholders a respeito do problema está em constante mutação.
Logo, os requisitos de sistema devem evoluir para refletir essas novas percepções do problema. Uma vez que um
sistema tenha sido instalado e seja usado regularmente, inevitavelmente surgirão novos requisitos. É difícil para os
usuários e clientes do sistema anteciparem os efeitos que o novo sistema terá sobre seus processos de negócio e
sobre a forma que o trabalho é realizado. Quando os usuários finais tiverem a experiência de um sistema, descobrirão
novas necessidades e prioridades.
O gerenciamento de requisitos é o processo de compreensão e controle das mudanças nos requisitos do sistema.

CARGO 431: TÉCNICO EM GESTÃO COM PESSOAS
Leia o excerto a seguir, publicado na Revista Você S.A, na edição de Março de 2015.
“O Profissional Notável: Fazer seu trabalho aparecer e encontrar aliados é fundamental em tempos de
avaliações colegiadas e julgamento de outros pares. Mas transitar bem na arena corporativa sem parecer
marqueteiro requer alguns cuidados.”
Levando em Consideração o Encontro das gerações (Baby Boomer’s, X, Y, Z), que cada vez mais está comum
no mercado de trabalho, e, com o foco em Gestão, disserte sobre o tema de forma explicativa de modo a
apresentar um paralelo entre o tema da revista e as características de cada geração nas corporações.
R.: A busca pelo destaque nas organizações com certeza é algo almejado pelos diversos profissionais do mercado de
trabalho. Porém, como o próprio título aborda, o que realmente é ser um profissional notável em meio a tantas
diferenças socioculturais, de faixa etária e ideologias? Nesse sentido, ocorrem inúmeras mudanças e pessoas de
diferentes gerações são selecionadas para compor os organogramas das empresas. É muito importante para o
profissional reconhecer as características da sua geração e de seus pares, sabendo quais são seus potencias e
limitações bem como as interferências que esses encontros de gerações poderão dar positiva ou negativamente para

o sucesso da organização, pois tudo depende de o recurso Humano saber se autoadministrar. Para compreender
melhor tais características e personalidades, vale a pena fazer um paralelo com as caraterísticas desses indivíduos.
A Geração Baby Boomer é tendenciosa ao comando nas empresas em que atua. Na maioria das vezes são pessoas
que atualmente estão ocupando importantes cargos de liderança. A geração X, conhecida com geração Coca-Cola,
são filhos dos “Baby Boomers”, vivenciaram acontecimentos marcantes para a economia e a sociedade, a utilização
de computadores como ferramenta de trabalho e a socialização da internet. Optaram por uma relação de equilíbrio
entre vida pessoal e o trabalho, valorizando a flexibilidade e a satisfação no ambiente de trabalho.
A geração Y é constituída por indivíduos que são filhos da geração Baby Boomers e dos primeiros membros da geração
X. As pessoas dessa geração valorizam menos a permanência em uma única empresa e mantém mais lealdade a si
mesmos, porém são mais fáceis de serem recrutadas, uma vez que buscam trabalhar com liberdade, flexibilidades e
criatividade, sentindo, ainda, necessidades de avaliações contínuas. Já a geração Z engloba todos que nasceram após
1990. Essa é a geração do Orkut, Twitter, Facebook, entre outras redes sociais. Os novos profissionais têm pouco mais
que 20 anos, estão conectados com o mundo digital 24h por dia e começam agora a ingressar no mercado de trabalho,
trazendo novos desafios para as organizações que mal aprenderam a lidar com a geração Y e precisam se preparar
para receber esses novos prodígios.

CARGO 432: TÉCNICO PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
A UML (Unified Modeling Language ou Linguagem de Modelagem Unificada) é uma linguagem visual utilizada
para modelar softwares baseados em paradigma orientado a objetos, cujo objetivo é auxiliar os engenheiros
de software a definirem as características do sistema, como requisitos, comportamento, estrutura lógica,
dinâmica de seus processos e até mesmo suas necessidades físicas em relação ao equipamento sobre o qual
o sistema deverá ser implantado.
Em suma, a UML é uma ferramenta de esboço para demonstrar como um software funcionaria, desde o começo
do seu desenvolvimento até o seu resultado final, conforme desejado pelo solicitante e proposto pelo
engenheiro de software em comum acordo.
Dentre umas das técnicas utilizadas na UML, existe a prototipação de um sistema a ser desenvolvido pelo
engenheiro de software. Discorra a respeito desse processo, demonstrando seu objetivo, vantagens e
possíveis desvantagens de sua aplicação.
R.: A prototipação é um processo que consiste em desenvolver uma simulação do que seria o software em questão
quando este estivesse pronto. Ela busca apresentar a interface do software a ser feito, o que seria inserido e retornado
em termos de informação. Para exemplificar, dados fictícios poderiam ser usados para inserção e demonstração de
resultados. Caso a apuração da necessidade do cliente a respeito do software tenha sido bem feita, o protótipo
realizado conseguirá demonstrar a essência do que foi desejado pelo cliente. Também dará noção para ambas as
partes do que o software final deve ter e prover em termos de informação.
Dentre as vantagens, está o fato de que, nessa fase, verifica-se, em grande parte, o que o software proposto fará ou
não em relação ao desejo do cliente. Isso evita que ele seja desenvolvido com funções que o cliente não utilize ou
então com a falta de funções necessárias ao cliente. Evita também que o software, depois de pronto e aplicado no
cliente, fosse incapaz de atender as suas necessidades. Outra vantagem importante é que, devido ao fato do protótipo
demonstrar visualmente o sistema proposto, dúvidas e erros podem ser resolvidos assim que vistos, evitando tais
dúvidas e erros de irem para a versão final. O fato de ele ser visual mostra como seria o software após a conclusão,
em termos de interface, interação dos usuários na plataforma, quais resultados ele irá fornecer. Tudo em prol da
usabilidade por parte do cliente.
A desvantagem no processo de prototipação se encontra no fato de o cliente, se não estiver bem ciente do processo,
pensar que o protótipo é de fato o resultado final do seu software. Dessa forma, esse cliente pode não aceitar prazos
longos, uma vez que, na visão dele, o seu sistema foi apresentado praticamente pronto, quando na verdade estava
ainda na fase de prototipação. O engenheiro de software precisa deixar claro que o que é demonstrado é apenas um
protótipo do software e que ali é apenas o início rumo ao resultado final.

