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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Domínio da ortografia oficial.  

Emprego da acentuação gráfica.  

Emprego dos sinais de pontuação. 

Emprego do sinal indicativo de crase.  

Flexão nominal e verbal.  

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 

Domínio dos mecanismos de coesão textual.  

Emprego de tempos e modos verbais.  

Vozes do verbo.  

Concordância nominal e verbal.  

Regência nominal e verbal.  

Morfossintaxe.  

Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).  

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 

Figuras de linguagem.  

Discurso direto, indireto e indireto livre.  

Adequação da linguagem ao tipo de documento. 

 

REGIMENTO INTERNO DO TRT DA 22ª REGIÃO 

Conteúdo disponível a partir do endereço eletrônico 

https://www.trt22.jus.br/portal/institucional/regimento-interno/ 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 

fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições 

usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.  

https://www.trt22.jus.br/portal/institucional/regimento-interno/
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Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 

raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação 

de conceitos, discriminação de elementos. 

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, 

de forma válida, a conclusões determinadas. 

Noções básicas de proporcionalidade e porcentagem: problemas envolvendo regra de 

três simples, cálculos de porcentagem, acréscimos e descontos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Conceitos de desenvolvimento web: HTML5 e CSS3, XML e JSON.  

Ambientes e linguagens de programação: Java, Javascript, Typescript, Angular e C#. 

Ferramentas e Frameworks: Node.js, Angular. Bootstrap, Angular Material, jQuery. 

Frameworks Java: Jakarta EE 8, Hibernate 4 (ou superior), JPA 2.0, Spring, Spring Boot, 

Spring Cloud; Spring Eureka, Zuul; Map Struct.  

Fundamentos de web services: APIs REST, SOAP, Swagger e JSON Web Tokens (JWT).  

Ferramentas de busca, indexação e análise de dados: Elasticsearch, Logstash e Kibana.  

Servidores de aplicação: JBoss, Tomcat e Wildfly.  

Testes de Software: cobertura de código, testes unitários, testes de integração, JUnit, 

Mockito.  

Noções de arquitetura de sistemas: cliente/servidor, multicamadas, hub, web server e 

orientada a serviços, mensageria e webhooks, swagger. 

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: principais técnicas de pré-

processamento de dados estruturados e não estruturados; conceitos de modelos 

preditivos (supervisionados) e descritivos (não supervisionados); avaliação de modelos 

(sobreajuste, métricas de classificação e regressão, análise ROC); conhecimentos sobre 

ferramentas de desenvolvimento de aplicações de aprendizado de máquina (python 3, 

scikit-learn, keras, pytorch).  

Banco de Dados: Banco de dados relacional, modelos E-R.  

Linguagens SQL e PL/SQL.  

Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle 19c ou superior, SQL Server e 

PostgreSQL.  



 

 
 

 

4 

 

Conceitos de data warehouse, data mining, OLAP.  

DevOps e DevSecOps: Noções de Kubernetes e Docker.  

Integração e entrega contínua (CI/CD), SSO Single Sign On; Protocolo OAuth2 (RFC 

6749);. Proxy reverso.  

Arquitetura de Computadores: Processador, memória principal, memória secundária, 

dispositivos de entrada e saída.  

Sistemas de Armazenamento de Dados: Sistemas de arquivos: arquivo, diretório, 

inodes.  

RAID.  

Protocolos SMB e NFS.  

Conceitos de backup. Tape, VTL.  

Sistemas Operacionais: Noções de gerência de processos.  

Noções de gerência de memória.  

Microsoft Windows: Windows 10 ou superior.  

Active Directory, Remote Desktop Services, Powershell. Linux: gerenciamento de 

pacotes rpm e deb, systemd, scripts em bash e python.  

Redes de Computadores: Meios de transmissão. Ethernet. Wireless. Modelo TCP/IP 

versões 4 e 6: ARP. IP. TCP. UDP.  

Gerenciamento de redes: SNMP. 

Roteamento: OSPF, BGP. Voz sobre IP: SIP e RTP. Ferramentas de monitoramento: 

zabbix, kibana, grafana.  

Segurança da informação: Segurança de infraestrutura de rede (Firewall, IPS, IDS, VPN, 

webproxy, NGAV); noções de desenvolvimento seguro (OWASP, NIST Secure Software 

Development Framework); noções de normas e frameworks de boas práticas de 

segurança da informação (ABNT NBR 27001:2013, ABNT NBR 27002:2019, ABNT NBR 

27005:2018, ABNT NBR 27035-3:2021, ABNT NBR 22301:2020, CIS Controls v8); noções 

de LGPD; conceitos de malwares (worm, vírus, adware, ransomware, dentre outros); 

conceitos de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não-

repúdio; criptografia simétrica e assimétrica.  

Normativos: Resolução CNJ n. 370/2021.  

Normativos da Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ-Br. Resoluções CNJ n. 

91/2009, 335/2020, 252/2020, 253/2020, 131/2021, 396/2021 e 162/2021. Inglês  

técnico.         
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CANAIS   

    

Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais atualizados 

diariamente que oferecem notícias completas e conteúdos direcionados sobre 

concursos de todo o Brasil. Fique ligado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONS ESTUDOS! 

https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
https://twitter.com/AprovaConcursos
https://www.youtube.com/user/aprovaconcursosiesde
https://www.instagram.com/aprovaconcursos/
https://www.facebook.com/aprovaconcursos


 

 

 


