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

 
 

CARGO 1: AGENTE DE POLÍCIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
66 E C Deferido c/ alteração 
De fato, na comparação entre a polícia administrativa e a polícia judiciária, tem-se que a natureza preventiva e repressiva se aplica igualmente às duas, razão suficiente 
para a alteração do gabarito. 
96 E - Deferido c/ anulação 
Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
120 E C Deferido c/ alteração 
De fato, a eletricidade natural ou artificial, o frio, a onda eletromagnética e o som são exemplos de energia que podem provocar lesões corporais, razão suficiente para 
a alteração do gabarito. 

 
CARGO 2: DELEGADO DE POLÍCIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
1 C E Deferido c/ alteração 
O deslocamento do vocábulo “tanto” para imediatamente antes da forma verbal “ganharam” altera o sentido da frase, ao contrário do afirmado no item. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito. 
15  C E Deferido c/ alteração* 
A proposta de reescrita de trecho do texto citado no item está gramaticalmente incorreta. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
37 C - Deferido c/ anulação 
A utilização da expressão “geram informações (saídas)” prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
40 C - Deferido c/ anulação 
A utilização dos termos “processamento” e “independentes de plataforma” prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
43  C - Deferido c/ anulação 
A utilização do termo “necessário” prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
54 C - Deferido c/ anulação 
Conforme a jurisprudência mais recente do STF, a garantia de inviolabilidade do domicílio abrange, entre outros, qualquer compartimento privado não aberto ao público 
onde alguém exerça sua profissão.  Sendo assim, a redação do item é imprecisa, razão suficiente para sua anulação. 
68 C - Deferido c/ anulação 
Algumas decisões do STJ trazem exemplos de responsabilização de pessoas jurídicas pelo ato de improbidade. Nesses casos, portanto, não caberia suspensão dos 
direitos políticos, pois a Pessoa Jurídica seria responsabilizada. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 
73 C E Deferido c/ alteração 
A lei n.º 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – veda expressamente a substituição da pena restritiva de liberdade por pecuniária. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
gabarito. 
93  C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
103 C - Deferido c/ anulação 
Onde constou o termo “represtinatório” deveria ter constado o termo “repristinatório”. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 

* Texto atualizado em 18/12/2012 por conter erro material. 
 
CARGO 3: ESCRIVÃO DE POLÍCIA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

11 E C Deferido c/ alteração 
Ambas as expressões contidas no item exercem função sintática de predicativo do sujeito, razão suficiente para a alteração do gabarito. 
55 C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 
70  C E Deferido c/ alteração 
A afirmação feita no item contraria o disposto na súmula vinculante n.º 5 do STF. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
74 C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 
75 E - Deferido c/ anulação 
Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 
 
 

 
 


