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Justificativas de alteração do gabarito de itens 

(com base no modelo de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
4 C E Deferido c/ alteração 
Prevalece, no âmbito do STJ, o entendimento de que não há responsabilidade do hospital na situação descrita no item. Dessa forma, opta-se pela 
alteração de gabarito. 
22  E - Deferido c/ anulação 
Há controvérsia doutrinária sobre o assunto tratado no item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 
55  E C Deferido c/ alteração 
Aceita pelo réu a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo órgão de acusação, de fato, é vedado ao juiz recusar-se a suspender o 
feito, sob pena de violação de direito subjetivo do acusado, de acordo com precedentes do STJ. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito. 
82  C E Deferido c/ alteração 
A afirmação feita no item está incorreta, uma vez que o pai tem o direito de permanecer na sala de exibição por ter idade superior à classificação 
indicativa do filme. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito. 
86 E C Deferido c/ alteração 
A afirmação feita no item está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 118 do ECA. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito. 
109 C - Deferido c/ anulação 
A ausência de especificação de que se tratava ou não de peças de reposição usadas prejudicou o julgamento objetivo do item. Dessa forma, opta-se por 
sua anulação. 
149 E - Deferido c/ anulação 
A utilização do termo “qualquer” prejudicou o julgamento objetivo do item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 
150 C - Deferido c/ anulação 
Alteração legislativa referente ao assunto tratado no item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 
 
 


