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PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA OS CARGOS 1 E 2 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

14 C E Deferido com alteração 

No vocativo deve conter apenas o pronome de tratamento e o cargo por ele ocupado. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

21 E C Deferido com alteração 

A lista de contatos mencionada no item pode ser copiada para a área de transferência e colada posteriormente no destino desejado, motivo 
suficiente para a alteração do gabarito. 

40 C E Deferido com alteração 

O inciso III do artigo 62 da Lei nº 8.457, de 1992, apenas faz referência que o Presidente do STM convoca os juízes-auditores para sorteio, e não 
necessariamente que ele fará o sorteio público. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

45 C E Deferido com alteração 

Segundo a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, não há mais Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, e sim Funções Comissionadas, 
escalonadas de FC-1 a FC-6 e Cargos em Comissão, escalonados em CJ-1 a CJ-6. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

50 C - Deferido com anulação 

O item possibilitou interpretação dúbia, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

51 C - Deferido com anulação 

Há divergência no que tange ao assunto do item. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA O CARGO 3 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

1 C E Deferido com alteração 

Há equívoco de concordância na redação do item de Língua Portuguesa, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito. 

15 C - Deferido com anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

16 C - Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, prejudicando seu julgamento objetivo. Assim sendo, opta-se por sua anulação. 

28 C E Deferido com alteração 

Ao contrário do que afirma o item, a isenção foi apenas para o imposto de renda e para a aquisição de CRI (Certificáveis de Recebíveis 
Imobiliários). Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

29 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

30 E - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

35 E - Deferido com anulação 

O conteúdo do item extrapola os objetos de avaliação do edital para o cargo. Diante do exposto, opta-se pela anulação. 

43 C E Deferido com alteração 

Segundo a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, não há mais Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, e sim Funções Comissionadas, 
escalonadas de FC-1 a FC-6 e Cargos em Comissão, escalonados em CJ-1 a CJ-6. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA OS CARGOS 4 A 21 (EXCETO CARGO 14) 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

4 C E Deferido com alteração 

Há equívoco de concordância na redação do item de Língua Portuguesa, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito. 



7 E C Deferido com alteração 

O autor menciona que, mediante salário alto, um assalariado poderia obter rendimento semelhante ao de um trabalhador escravo. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item. 

10 C - Deferido com anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

11 C - Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, prejudicando seu julgamento objetivo. Assim sendo, opta-se por sua anulação. 

24 C E Deferido com alteração 

Ao contrário do que afirma o item, a isenção foi apenas para o imposto de renda e para a aquisição de CRI (Certificáveis de Recebíveis 
Imobiliários). Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25 E - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

27 E - Deferido com anulação 

O conteúdo do item extrapola os objetos de avaliação do edital para o cargo. Diante do exposto, opta-se pela anulação. 

55 C - Deferido com anulação 

A lei 8.457 em seu art. 3º diz: “(...) compõe-se de quinze ministros vitalícios, NOMEADOS pelo Presidente da República, depois de aprovada a 
indicação pelo Senado Federal (...)”. Porém, o parágrafo único da referida lei diz: ”Os Ministros civis são ESCOLHIDOS pelo Presidente da 
República, dentre (...)”. Dessa forma, devido à divergência sobre o assunto, opta-se pela anulação do item. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA O CARGO 14 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

5 C E Deferido com alteração 

Há equívoco de concordância na redação do item de Língua Portuguesa, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito. 

15 C - Deferido com anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

21 C E Deferido com alteração 

Ao contrário do que afirma o item, a isenção foi apenas para o imposto de renda e para a aquisição de CRI (Certificáveis de Recebíveis 
Imobiliários). Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

23 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

24 E - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

25 E - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

28 E - Deferido com anulação 

O conteúdo do item extrapola os objetos de avaliação do edital para o cargo. Diante do exposto, opta-se pela anulação. 

59 C - Deferido com anulação 

A lei 8.457 em seu art. 3º diz: “(...) compõe-se de quinze ministros vitalícios, NOMEADOS pelo Presidente da República, depois de aprovada a 
indicação pelo Senado Federal (...)”. Porém, o parágrafo único da referida lei diz: ”Os Ministros civis são ESCOLHIDOS pelo Presidente da 
República, dentre (...)”. Dessa forma, devido à divergência sobre o assunto, opta-se pela anulação do item. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA OS CARGOS 22 A 24 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

24 E C Deferido com alteração 

De fato, a redação e o conteúdo do item estão corretos, devendo ser o seu gabarito alterado. 

28 C E Deferido com alteração 

Devido às mudanças feitas pela ONU (organização das Nações Unidas) com relação à metodologia utilizada para o cálculo do IDH, em 2010, ainda 
não é possível afirmar que houve melhora no IDH do Brasil, nesse ano. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

34 C E Deferido com alteração 

Segundo o artigo 4º da Lei nº 8.457, de 1992, é possível ao STM instituir apenas um Conselho de Administração. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 

44 C E Deferido com alteração 

O acompanhamento do Juiz-Auditor nas diligências de ofício é uma atribuição dos Diretores de Secretaria das Auditorias, não do Diretor da 
Secretaria do STM, razão suficiente para a alteração do gabarito do item. 

 
 



PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA OS CARGOS 25 A 26 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

19 E C Deferido com alteração 

De fato, a redação e o conteúdo do item estão corretos, devendo ser o seu gabarito alterado. 

24 C E Deferido com alteração 

Devido às mudanças feitas pela ONU (organização das Nações Unidas) com relação à metodologia utilizada para o cálculo do IDH, em 2010, ainda 
não é possível afirmar que houve melhora no IDH do Brasil, nesse ano. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

28 C E Deferido com alteração 

Segundo o artigo 4º da Lei nº 8.457, de 1992, é possível ao STM instituir apenas um Conselho de Administração. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 

32 C E Deferido com alteração 

O acompanhamento do Juiz-Auditor nas diligências de ofício é uma atribuição dos Diretores de Secretaria das Auditorias, não do Diretor da 
Secretaria do STM, razão suficiente para a alteração do gabarito do item. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

79  C E  Deferido com alteração 

Segundo a Lei 8666/9, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços,  bem como nas dispensas e 
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a 
Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou ordem de execução. Em relação ao Pregão Presencial, coloca o TCU que o processamento e julgamento de licitações na modalidade pregão 
normalmente são realizados observando-se a sequência dos seguintes procedimentos: assinatura de contrato, carta-contrato ou entrega da nota 
de empenho da despesa, mediante recibo, ou da ordem de execução do serviço ou da autorização de compra ou documento equivalente. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito item. 

 84 C -  Deferido com anulação 

 Em alguns casos, a gestão da capacitação não poderá ser considerada gestão por competência, não podendo ser essas consideradas equivalentes. 
Deste modo, opta-se pela anulação do item. 

 85 C -  Deferido com anulação 

O termo "destacados", empregado no item, suscitou a possibilidade de interpretação diversa. Deste modo, opta-se pela anulação do item. 

 98 E C  Deferido com alteração 

De fato, nas organizações públicas, a gestão estratégica tem a função precípua de articular os macroprocessos organizacionais necessários ao 
alcance de metas. Desse modo, opta-se pela alteração do item. 

 109 C E  Deferido com alteração 

Os magistrados de 1º grau adquirem a vitaliciedade após cumprir o estágio probatório. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito. 

 

CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: JUDICIÁRIA - ESPECIALIDADE: EXECUÇÃO DE MANDADOS  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

74 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

 75  C -  Deferido com anulação 

Onde se lê “oficial-geral”, deveria ler-se “oficial-general”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 116  C -  Deferido com anulação 

A redação do item está confusa e pode ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se pela sua anulação.  
 

CARGO 4: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 87 C -  Deferido com anulação 

A redação do item lhe conferiu ambiguidade insuperável. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 92 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 95 C E Deferido com alteração 

Não se exclui a atribuição de perito ou avaliador do profissional de nível superior de Agronomia ou Arquitetura, motivo sufic iente para a alteração 
do gabarito. 



 

CARGO 6: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA MECÂNICA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 75 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 92 C E Deferido com alteração  

Nem todos os instrumentos de medição devem apresentar “Ampliação”, motivo suficiente para a alteração do gabarito. 

 97 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 

CARGO 7: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 96 E C Deferido com alteração 

A abordagem ergonômica considera o bem-estar do trabalhador, assim como a segurança e eficiência. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
gabarito.  

 

CARGO 8: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

61 C -  Deferido com anulação 

A redação do item não permitiu concluir se a afirmação está ou não correta, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 83 C -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

 

CARGO 9: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ARQUITETURA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

76 C E  Deferido com alteração 

Os degraus devem ter altura compreendida entre 16,0 cm e 18,0 cm, com tolerância de 0,05 cm. Por esse motivo, opta-se pela alteração do 
gabarito. 

 

CARGO 10: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ECONOMIA  

Tipo de prova: CADERNO 23 

 67 C -  Deferido com Anulação 

Onde se lê “Considererando”, deveria ler-se “Considerando”. Por isso, opta-se pela anulação do item. 

 117 C E  Deferido com Anulação 

Por haver divergência na literatura a respeito do assunto tratado no item, opta-se por sua anulação. 

 

CARGO 12: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: MEDICINA - RAMO: GERIATRIA  

               98  E -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 

CARGO 13: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

68  E -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 



 75  C E  Deferido com alteração 

O diagnóstico de enfermagem atribuído deveria ser: ansiedade grave/pânico. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 78  C    E  Deferido com alteração 

A meta do tratamento para paciente com ascite é um balanço negativo de sódio para diminuir a retenção de líquidos e não aumentá-la. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 118  E -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 

CARGO 14: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

   67      C - Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

69 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 

73 C E Deferido com alteração 

Onde se lê-se “planejamento de processo”, deveria ler-se “planejamento de projeto”. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

77 C - Deferido com anulação 

 O termo "plano de Projeto" causou ambiguidade, prejudicando o julgamento objetivo do item. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

78 C E Deferido com alteração 

As funções podem não ser criadas da mesma maneira que os procedimentos. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito. 

    84             E               C Deferido com alteração 

Os comandos do grupo DDL - Data Definition Language - do SQL permitem gerar tabelas que formam um banco de dados, porém, as estruturas e os 
conteúdos das tabelas devem ser definidos anteriormente. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

    89               C                  - Deferido com anulação 

Por haver divergência na literatura da área sobre o assunto abordado no item, opta-se por sua anulação. 

   91               C                 E Deferido com alteração 

Uma falha na formatação do texto produziu a construção function_contruct, o que resulta em erro e provoca mau funcionamento do programa. Por 
isso, opta-se pela alteração do gabarito. 

  94                   C                     E Deferido com alteração 

Não deveria haver um espaço depois do caractere $, e sua inserção ocasionou erro. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

CARGO 15: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: BIBLIOTECONOMIA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

85  C E  Deferido com alteração 

O autor do trabalho é quem escolhe traduzir, ou não, o sumário. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito.                                                    

 87  E -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 92  E C  Deferido com alteração 

Aquisição cooperativa é, de fato, diferente de aquisição planificada. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

CARGO 17: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: RESTAURAÇÃO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

             108 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

 

CARGO 18: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: REVISOR DE TEXTO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

            106 C -  Deferido com anulação 

Há mais de uma interpretação possível para o item, motivo pelo qual se opta por sua anulação.  



 

CARGO 19: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 66  C -  Deferido com anulação 

Faltou contexto à formulação do item, o que gera dúvida plausível quanto ao sentido da intensidade na modulação da voz. Por esse motivo, 
opta-se pela anulação do item. 

 67 C E Deferido com alteração 

De fato, há referência na bibliografia à linha de 65 toques, que o item deveria ter acolhido na sua formulação. Desse modo, opta-se pela 
alteração do gabarito. 

 72 C -  Deferido com anulação 

Houve ambiguidade em torno da fala em off dentro de um roteiro e o off do jornalista, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 

 85 E C  Deferido com alteração 

De fato, o item contempla uma afirmação correta sobre o tema. Diante disso, opta-se pela alteração de seu gabarito. 

 

CARGO 20: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 67 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita no item, o fato contábil é permutativo e, não, modificativo aumentativo. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 109 C -  Deferido com anulação 

A palavra "clientes" causou ambiguidade insuperável ao item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 

CARGO 21: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 68 E -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 71 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 76 C -  Deferido com anulação 

Houve um equívoco na redação da fórmula expressa no item, prejudicando seu julgamento objetivo. Portanto, opta-se pela sua anulação. 

 79 C E  Deferido com alteração 

A densidade referida no item é a derivada em relação à variável “x” da expressão mencionada em sua redação, motivo suficiente para a 
alteração do gabarito. 

 92 C -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital para o cargo, motivo suficiente para sua anulação. 

 106 C E Deferido com alteração 

O coeficiente R2 é inversamente proporcional ao erro padrão dos resíduos, motivo suficiente para a alteração do gabarito. 

 120 C -  Deferido com anulação 

A redação do item lhe conferiu ambiguidade. Dessa forma, opta-se por sua anulação.  

 

CARGO 22: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 86 C -  Deferido com anulação 

Como não há consenso na literatura sobre o intervalo das temperaturas mínimas e máximas, opta-se pela anulação do item. 

 93 E -  Deferido com anulação 

O item envolve critérios subjetivos para seu julgamento objetivo, motivo suficiente para sua anulação.  

 95 C E  Deferido com alteração 

A reclamação sobre salário e o comportamento de não buscar capacitação revela mais um problema de falta de objetivos pessoais e profissionais 
do que dificuldade de priorização no trabalho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 



CARGO 24: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE: SEGURANÇA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

90 C - Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital para o cargo, motivo suficiente para sua anulação. 

 
 
 

CARGO 25: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE: TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 87 C E Deferido com alteração 

Os valores expressos na redação do item estão errados, motivo suficiente para a alteração do gabarito. 

 
 

CARGO 26: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE: MECÂNICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

73  C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

77  C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, induzindo os candidatos ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação. 

109  E C  Deferido com alteração 

O item deveria estar associado a uma comparação de um motor em linha ou transversal, e não a uma característica de tração dianteira ou 
traseira. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 


