
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – TRT 8ª REGIÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - C-332 

 
Justificativas de alteração do gabarito de itens 

                    (com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 
CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 

 GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
54 A - Deferido c/ anulação 
Por haver mais de uma opção correta, A e E, opta-se pela anulação da questão. 

 
CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ARQUITETURA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

21  C - Deferido c/ anulação 
Na figura II, a medida X não é 3,20 m, como afirmado na opção tida como correta pelo gabarito preliminar. Dessa 
forma, por ausência de opção correta, opta-se pela anulação da questão. 

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

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
43 A - Deferido c/ anulação 
Por haver duas alternativas corretas, A e E, opta-se pela anulação da questão. 

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

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

1  E - Deferido c/ anulação 
O trabalho de avaliação psicológica envolve também a predição de comportamentos futuros, respeitando assim a 
ética profissional. Por isso, opta-se pela anulação da questão.  

 
CARGO 8: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO  
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
3  E - Deferido c/ anulação 
Por haver mais de uma opção correta, opta-se pela anulação do gabarito. 

 
  



CARGO 9: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA  
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
30 C - Deferido c/ anulação 
O assunto cobrado na questão extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo. Por esse motivo, opta-se 
por sua anulação. 
47 B - Deferido c/ anulação 
Não há opção correta em face da incompletude da opção apontada como gabarito. Por esse motivo, opta-se pela 
anulação da questão. 
48 E - Deferido c/ anulação 
Não há opção correta, uma vez que a lei não impede o recebimento do adicional de qualificação quando o servidor 
é designado para o exercício de função de confiança. A lei veda apenas para fins de recebimento da gratificação de 
atividade externa e da gratificação de atividade de segurança. Por esse motivo, opta-se pela anulação da questão. 
54 E - Deferido c/ anulação 
A utilização do termo "aplicada" na opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento da questão. Por esse 
motivo, opta-se por sua anulação. 
56 E - Deferido c/ anulação 
O assunto cobrado na questão extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo. Por esse motivo, opta-se 
por sua anulação. 

 
CARGO 10: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR 
FEDERAL  
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
30 E - Deferido c/ anulação 
O assunto cobrado na questão extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo. Por esse motivo, opta-se 
por sua anulação. 
47 B - Deferido c/ anulação 
Não há opção correta em face da incompletude da opção apontada como gabarito. Por esse motivo, opta-se pela 
anulação da questão. 
48 B - Deferido c/ anulação 
Não há opção correta, uma vez que a lei não impede o recebimento do adicional de qualificação quando o servidor 
é designado para o exercício de função de confiança. A lei veda apenas para fins de recebimento da gratificação de 
atividade externa e da gratificação de atividade de segurança. Por esse motivo, opta-se pela anulação da questão. 
54 B - Deferido c/ anulação 
A utilização do termo "aplicada" na opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento da questão. Por esse 
motivo, opta-se por sua anulação. 
56 C - Deferido c/ anulação 
O assunto cobrado na questão extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo. Por esse motivo, opta-se 
por sua anulação. 

 
CARGO 11: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA  
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 



47 B - Deferido c/ anulação 
Por haver duas alternativas corretas, B e D, opta-se pela anulação.  

 


