
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS 

DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 

 

Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito 
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

95  C E  Deferido com alteração 

O Tribunal de Contas é órgão autônomo e independente, ao qual a constituição atribui competência para exercer o controle externo da 

Administração Pública, no que tange os atos de ordem financeira e orçamentária. 

96 C E  Deferido com alteração 

O processo administrativo disciplinar é usado pela administração pública na apuração e punição de faltas supostamente cometidas por 

servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Não é um processo de cunho inquisitório tendo definidos por Lei os princípios e fases a serem 

seguidos para que tenha validade e consequentemente eficácia. 

105 E C  Deferido com alteração 

De fato, o princípio da legalidade está relacionado ao fato de o gestor público agir somente de acordo com a lei. Dessa forma, opta-se pela 

alteração do gabarito. 

118 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. 

119 E -  Deferido com anulação 

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

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS - NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PARA OS CARGOS 3, 4, 5 E 17) 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 12 C -  Deferido com anulação 

Houve um erro na indicação da linha onde constaria a palavra “quando”, razão pela qual se opta pela anulação do item.  

39 E -  Deferido com anulação 

Não há informação necessária para o julgamento do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: ADMINISTRATIVA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 62  C -  Deferido com anulação 

Os Membros do Ministério Público do DF integram o Ministério Público da União e a competência para o julgamento dos membros do Ministério 
Público da União em casos de crimes comuns é do TRF, e não do STJ, como afirma o item. Ademais, a redação do item não especificou que o 

membro do Ministério Público do DF oficiava perante os tribunais, excluindo a possibilidade dos promotores que oficiam na 1ª instância, motivo 

pelo qual se opta pela sua anulação. 

72  C -  Deferido com anulação 

O termo “qualquer pessoa” pode ter induzido o candidato ao erro, visto que há diferença conceitual entre cidadão e pessoa. Dessa forma, opta-

se pela anulação do gabarito. 

91  C - Deferido com anulação  

Como regra geral, o duplo grau de jurisdição é condição de eficácia da sentença proferida contra o Município, nos termos do art. 475, I, sendo 
certo que o duplo grau de jurisdição independe da interposição de apelação. Entretanto, a expressão "somente" deu a falsa impressão de que 

toda a sentença proferida contra o Município, independentemente da interposição de apelação, estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

deixando de considerar, contudo, as exceções previstas nos parágrafos 2° e 3° do referido artigo, motivo suficiente para anulação do gabarito. 

 100  C -  Deferido com anulação  

A lei nova é a que passa a vigorar após o prazo de vacatio legis, e não a lei já em vigor. A redação do item pode ter induzido o candidato ao 
erro, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 114  E -  Deferido com anulação 

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

 115  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. 

 116  E -  Deferido com anulação 

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



ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE BANCO DE DADOS  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

72  C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita, a obrigatoriedade da inserção das REQUESTS FOR CHANGE (RFC) no sistema por parte da central de serviços não está 
correta. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

87 C -  Deferido com anulação 

Não há informação necessária para o julgamento do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

88 C -  Deferido com anulação 

Não há informação necessária para o julgamento do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

89  E -  Deferido com anulação 

Não há informação necessária para o julgamento do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

90  E -  Deferido com anulação 

Não há informação necessária para o julgamento do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

118  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. 

119 E -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 65                      C                     E  Deferido com alteração 

A hierarquização de camadas descrita no item está incorreta, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

 91                          C                          E  Deferido com alteração 

Na situação descrita, a obrigatoriedade da inserção das REQUESTS FOR CHANGE (RFC) no sistema por parte da central de serviços não está 

correta. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

118  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. 

119 E -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SUPORTE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

68          C          E  Deferido com alteração 

Na situação descrita, a obrigatoriedade da inserção das REQUESTS FOR CHANGE (RFC) no sistema por parte da central de serviços  não está 

correta. Assim sendo, opta-se pela alteração do gabarito. 

83            E             C  Deferido com alteração 

Como há uma versão do protocolo OSPF que permite o roteamento entre SAs, opta-se pela alteração do gabarito. 

118            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. 

119              E -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ARQUITETURA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 55             E          C  Deferido com alteração 

Para imprimir a planta apresentada na figura do item na escala de 1:20, deve-se usar, no mínimo, um papel no formato A2. Sendo assim, opta-

se pela alteração do gabarito. 

57                          C                                                   -                                             Deferido com anulação 

A expressão “competência do arquiteto” pode ter induzido os candidatos ao erro, razão pela qual se opta pela anulação do item. 
 

58      C E  Deferido com alteração 

O dispositivo de sombra horizontal é mais indicado na fachada Norte. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 



64         C E  Deferido com alteração 

O símbolo indicado pelo número 8 não corresponde a um interruptor three-way, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item. 

 77                C                                              -                                           Deferido com anulação 

As alterações de projeto ou plano original podem ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado ou por profissional autorizado pelo autor do 

projeto. A redação do item pode ter induzido o candidato ao erro, razão pela qual se opta pela sua anulação.  

91                   E              -  Deferido com anulação 

Faltam dados para o julgamento do item, motivo suficiente para sua anulação. 
 

 

118               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. 

119               E            -  Deferido com anulação 

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

    

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

52 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta por sua anulação. 

118            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. 

119              E        -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

98                        C                       -  Deferido com anulação 

Houve equívoco quanto à data, que deveria ser início do século XX. Em virtude disso, o item deve ser anulado. 

106                       C E  Deferido com alteração 

A hipótese é que a mídia nos diga "sobre" o que pensar, e não "o" que pensar. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

118 C    -  Deferido com anulação 

O conteúdo tratado no item está fora do edital. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

119 E   -  Deferido com anulação 

O conteúdo tratado no item está fora do edital. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

118 C            -  Deferido com anulação 

O conteúdo tratado no item está fora do edital. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

119 E   -  Deferido com anulação 

O conteúdo tratado no item está fora do edital. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 10 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: DIREITO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

73  C -   Deferido com anulação 

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

74  C E  Deferido com alteração 

 A cessão de crédito não depende de anuência do devedor. A lei civil só exige que este seja notificado pelo credor, para que saiba a quem 

deve pagar. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

75  C -  Deferido com anulação 

Há um erro material na redação do item. Onde deveria constar a expressão "coisa litigiosa", constou a expressão "coisa julgada" Dessa forma, 

opta-se pela anulação do item. 

 



ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ECONOMIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

118 C                 -  Deferido com anulação 

O conteúdo tratado no item está fora do edital. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

119 E   -  Deferido com anulação 

O conteúdo tratado no item está fora do edital. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

118 C            -  Deferido com anulação 

O conteúdo tratado no item está fora do edital. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

119 E              -   Deferido com anulação 

O conteúdo tratado no item está fora do edital. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

72 E C  Deferido com alteração 

O diâmetro do tubo de queda deve ser sempre superior ou igual a qualquer canalização a eles ligada. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
gabarito. 

94  C    E  Deferido com alteração 

A sequência de comandos indicada no item refere-se ao aplicativo Word 2010, motivo suficiente para a alteração de gabarito. 

97     C        E  Deferido com alteração 

A sequência 2 está incompleta, o que não permite a geração do quadrado pretendido no item. Assim sendo, opta-se pela alteração de gabarito. 

118        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. 

119         E            -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA ELÉTRICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

70                          C                        - Deferido com anulação 

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

 71  E C  Deferido com alteração 

O orçamento abordado no item trata apenas da instalação das lâmpadas, e não de outros processos como a aquisição das mesmas. Dessa forma, a 

limitação ao valor de tal orçamento está, de fato, correta. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 86   E   C  Deferido com alteração 

O percentual de utilização tratado no item excede o valor de 100%, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

118    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. 

119      E           -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA MECÂNICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

72                         C E  Deferido com alteração 

O valor da tensão normal máxima é de 24 MPa, ao contrário do afirmado no item. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

101  C     E  Deferido com alteração 

O elemento citado é um Indicador controlador de nível, ao contrário do afirmado no item, motivo suficiente para a alteração do gabarito. 



118    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. 

119        E                  -  Deferido com anulação 

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

 

 ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

84                 C E  Deferido com alteração 

A igualdade entre médias abordada no item não é um fenômeno exclusivo de coleções de conjuntos finitos com mesmo número de elementos. Se, 

por exemplo, os conjuntos X, Y e Z possuírem médias positivas „m-k‟, „m‟ e „m+k‟, respectivamente, a média geral será igual à média aritmética das 

médias por grupo, independentemente do número de elementos de cada conjunto. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito.  

101                 C -  Deferido com anulação 

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

102                 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, ao não informar o coeficiente usado para medir o grau de curtose da distribuição, induzindo o 

candidato ao erro. Assim sendo, opta-se por sua anulação. 

118                       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. 

119                        E                                   -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: INFORMÁTICA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

68                 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita, a obrigatoriedade da inserção das REQUESTS FOR CHANGE (RFC) no sistema por parte da central de serviços  não está correta. 

Assim sendo, opta-se pela alteração do gabarito. 

83                 E C  Deferido com alteração 

Como há uma versão do protocolo OSPF que permite o roteamento entre SAs, opta-se pela alteração do gabarito. 

118                       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. 

119                        E                                   -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: LETRAS  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

118                       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. 

119            E                                    -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: MEDICINA DO TRABALHO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

118                       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. 

119                        E                                   -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PEDAGOGIA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

118                    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. 

119                        E                                   -  Deferido com anulação 

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

 



ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

56  C -  Deferido com anulação 

A expressão “crianças muito pequenas” conferiu imprecisão ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

60  C -  Deferido com anulação 

O trecho “diretamente” conferiu ambiguidade ao item. Desse modo, opta-se pela sua anulação. 

92  C -  Deferido com anulação 

A palavra “inicial” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

118  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. 

119  E -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: SERVIÇO SOCIAL  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 54                     C                   -  Deferido com anulação 

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

 72                      C                       E  Deferido com alteração 

O estudo social é apenas suporte para a aplicação de medidas, ao contrário do explicitado no item. Assim sendo, opta-se pela alteração do 

gabarito.  

 76                      C                           -  Deferido com anulação 

Por haver divergências na literatura sobre o assunto abordado no item, opta-se pela anulação do gabarito. 

 77                       C                              E  Deferido com alteração 

A elaboração do estudo social necessita de fundamentação, e essa se reporta a direitos sociais constitucionalmente previstos, muitos deles 

consolidados ou em vias de consolidação em legislação específica. Logo, insere-se nos fundamentos que o assistente social deve dominar para o 
exercício de suas competências o conhecimento de dispositivos como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social 

e o Estatuto do Idoso, dentre outros. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 118                       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. 

119                        E                                       -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TAQUIGRAFIA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 118                       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. 

119                        E                                            -  Deferido com anulação 

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

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE: COMISSÁRIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 67                            C                               - Deferido com anulação 

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

68                           C                               E  Deferido com alteração 

 A cessão de crédito não depende de anuência do devedor. A lei civil só exige que este seja notificado pelo credor, para que saiba a quem deve 

pagar. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 69                           C                               - Deferido com anulação 

Há um erro material na redação do item. Onde deveria constar a expressão "coisa litigiosa", constou a expressão "coisa julgada" Dessa forma, opta-se 

pela anulação do item. 

 

ANA ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE: DIREITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 75                           C                               - Deferido com anulação 

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

 



76                          C                               E  Deferido com alteração 

 A cessão de crédito não depende de anuência do devedor. A lei civil só exige que este seja notificado pelo credor, para que saiba a quem deve 

pagar. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 77                           C                               - Deferido com anulação 

Há um erro material na redação do item. Onde deveria constar a expressão "coisa litigiosa", constou a expressão "coisa julgada" Dessa forma, opta-se 

pela anulação do item. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE: EXECUÇÃO PENAL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 66                           C                               - Deferido com anulação 

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

67                          C                               E  Deferido com alteração 

 A cessão de crédito não depende de anuência do devedor. A lei civil só exige que este seja notificado pelo credor, para que saiba a quem deve 
pagar. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 68                           C                               - Deferido com anulação 

Há um erro material na redação do item. Onde deveria constar a expressão "coisa litigiosa", constou a expressão "coisa julgada" Dessa forma, opta-se 

pela anulação do item. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – ÁREA: JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 73                           C                               - Deferido com anulação 

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

74                          C                               E  Deferido com alteração 

 A cessão de crédito não depende de anuência do devedor. A lei civil só exige que este seja notificado pelo credor, para que saiba a quem deve 

pagar. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 75                           C                               - Deferido com anulação 

Há um erro material na redação do item. Onde deveria constar a expressão "coisa litigiosa", constou a expressão "coisa julgada" Dessa forma, opta-se 

pela anulação do item. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 01 – ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

66  E -  Deferido com anulação 

A redação do item lhe conferiu ambiguidade. Dessa forma, procede-se com a anulação do item. 

67  C -  Deferido com anulação 

A indenização ocorre quando o contratado pela Administração executou um serviço/produto e identificou vício no procedimento licitatório. Em caso 

contrário, não há certeza do estabelecimento de indenização. Assim, procede-se com a anulação do item. 

102  C -  Deferido com anulação 

Há divergência na literatura sobre o assunto, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 01 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: – TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 52  C -  Deferido com anulação 

A redação do item não mencionou a versão do USB, o que pode ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

88                    C                   E  Deferido com alteração 

O IDE também pode ser utilizado para outras linguagens, razão pela qual se opta pela alteração do gabarito. 
 

ANALISTA JUDICIÁRIO 01 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

70  C E  Deferido com alteração 

Os lucros podem ser utilizados para aumento de capital, o que é elementar no estudo da destinação do lucro. Dessa forma, opta-se pela alteração 

gabarito. 

79  C -  Deferido com anulação 

Há controvérsias na literatura sobre o assunto, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 

100  C E  Deferido com alteração 

Na alienação de bens ocorre receita de capital, o que não se relaciona com despesa. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 



ANALISTA JUDICIÁRIO 01 – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 71  C E  Deferido com alteração 

A obrigatoriedade do uso do ácido muriático no procedimento abordado pelo item está incorreta, razão suficiente para a alteração do gabarito.  

 103  C    E  Deferido com alteração 

O volume de corte informado pelo item está incorreto, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO 01 - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

80 - R902192 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, visto que outros fatores não mencionados poderiam afetar a capacidade de tráfego. Assim 

sendo, opta-se por sua anulação. 

 


