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Justificativas de alteração do gabarito de itens 
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DELEGADO DE POLÍCIA 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
16 C - Deferido com anulação 
A utilização do termo “servidores” prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta por sua 
anulação. 
23 C - Deferido com anulação 
A utilização da expressão “inquérito regular” prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta por 
sua anulação. 
27 C E Deferido com alteração 
Não basta ser remunerado pelo estado para ser denominado perito oficial, mas sim é preciso preencher os outros 
atributos legítimos ao cargo em questão. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
29 E - Deferido com anulação 
A redação do item prejudicou seu entendimento objetivo, pois apresenta o conectivo “e” indevidamente inserido 
após a palavra “apresentado”. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item.  
33 C - Deferido com anulação 
Em face dos posicionamentos dos Tribunais Superiores serem divergentes a respeito da matéria abordada no item, 
opta-se pela sua anulação. 
65  C E Deferido com alteração 
O simples ato de determinar a identificação criminal de João não é suficiente para enquadrar a conduta do delegado 
como prática de crime de constrangimento ilegal. 
79  E - Deferido com anulação 
Por haver divergência doutrinária no que tange ao poder da delegação como ato que transfere competência, opta-se 
pela anulação do item. 
82  C - Deferido com anulação 
Por haver divergências entre legislação e doutrina no que tange ao reconhecimento automático da responsabilidade 
nas esferas civil e administrativa, opta-se pela anulação do item. 
85  E - Deferido com anulação 
O conteúdo abordado no item extrapola a delimitação imposta por seu comando agrupador. Dessa forma, opta-se 
pela anulação do item. 
90 E - Deferido com anulação 
A utilização da expressão “podendo ser aceita posteriormente” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela 
qual se opta por sua anulação. 



95 E - Deferido com anulação 
A utilização do termo “zona eleitoral” pode ter induzido os candidatos ao erro, o que incorreu em prejuízo do 
julgamento objetivo do item. Dessa forma, opta-se pela anulação. 

 
ESCRIVÃO DE POLÍCIA 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
1 C E Deferido com alteração 
O item estaria correto se o verbo “ter”, referindo-se ao termo “Brasil”, estivesse no singular, e não no plural, como 
aparece na sugestão de reescrita. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
2  E C Deferido com alteração 
Ao contrário do dito no item, a retirada da expressão "é que", na linha 36 do texto, não acarreta prejuízo gramatical 
ao período. Logo, o item deve ser considerado incorreto, motivo pelo qual se opta pela alteração de gabarito. 
24  C - Deferido com anulação 
O conteúdo do item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital do concurso, motivo pelo qual 
se opta pela anulação do item. 
75  C E Deferido com alteração 
Conforme jurisprudência do STF, a organização da Polícia Civil não é estabelecida no âmbito da competência 
legislativa concorrente dos estados, do DF e da União. A legislação sobre a matéria é de competência privativa da 
União. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
86 E - Deferido com anulação 
Por haver divergência doutrinária no que tange ao assunto abordado no item, opta-se pela anulação do item 
88  C - Deferido com anulação 
Houve prejuízo do julgamento objetivo do item, pois, onde se lê “por meio de ofício” deveria ler-se “de ofício”. 
Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
91  E - Deferido com anulação 
Por haver divergência doutrinária no que tange ao assunto abordado no item, opta-se pela anulação do item. 
99  C - Deferido com anulação 
Por haver divergência doutrinária no que tange ao assunto abordado no item, opta-se pela anulação do item. 

 
INVESTIGADOR DE POLÍCIA 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
1  C E Deferido com alteração 
O item estaria correto se o verbo “ter”, referindo-se ao termo “Brasil”, estivesse no singular, e não no plural, como 
aparece na sugestão de reescrita. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
2  E C Deferido com alteração 
Ao contrário do dito no item, a retirada da expressão "é que", na linha 36 do texto, não acarreta prejuízo gramatical 
ao período. Logo, o item deve ser considerado incorreto, motivo pelo qual se opta pela alteração de gabarito. 
10 C - Deferido com anulação 



A incompletude da redação do item causou, neste caso, prejuízo ao julgamento objetivo, visto que as produções 
artísticas são apenas parte do que constitui o foco da SID – as manifestações culturais. 
24  C - Deferido com anulação 
O conteúdo do item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital do concurso, motivo pelo 
qual se opta pela anulação do item. 
75 C E Deferido com alteração 
Conforme jurisprudência do STF, a organização da Polícia Civil não é estabelecida no âmbito da competência 
legislativa concorrente dos estados, do DF e da União. A legislação sobre a matéria é de competência privativa da 
União. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
86 E - Deferido com anulação 
Por haver divergência doutrinária no que tange ao assunto abordado no item, opta-se pela anulação do item 
88  C - Deferido com anulação 
Houve prejuízo do julgamento objetivo do item, pois, onde se lê “por meio de ofício” deveria ler-se “de ofício”. 
Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
91  E - Deferido com anulação 
Por haver divergência doutrinária no que tange ao assunto abordado no item, opta-se pela anulação do item. 
99  C - Deferido com anulação 
Por haver divergência doutrinária no que tange ao assunto abordado no item, opta-se pela anulação do item. 

 


