
AGU 2013 PROCURADOR – Concurso público para formação de cadastro de reserva e 
provimento de cargos de Procurador Federal de 2ª categoria 

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

 
CONHECIMENTOS O CARGO DE Procurador Federal de 2ª categoria 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

61  C - Deferido c/ anulação 

Onde se lê “prescricionado”, deveria ler-se “prescricional”. Por este motivo, opta-se pela anulação.  

62  C - Deferido c/ anulação 

Onde se lê “anticompelitiva”, deveria ler-se “anticompetitiva”. Por este motivo, opta-se pela anulação. 

67  E C Deferido c/ alteração
A exceção à regra, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 204 da CF, não se aplica a municípios. Portanto, o item está correto e 
opta-se pela alteração do gabarito. 
74  C - Deferido c/ anulação

A redação do item, no que tange ao fato gerador, gerou ambiguidade. Portanto, opta-se pela anulação do item. 

86  C E Deferido c/ alteração
O servidor público federal ocupante de cargo de comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias ou fundações públicas federais, não é 
necessariamente segurado obrigatório do RGPS na condição de empregado. Por este motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
87  C E Deferido c/ alteração
Para fins de concessão dos benefícios previstos no RGPS ou no serviço público não é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na atividade privada e do tempo de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência 
social se compensarão financeiramente. Por este motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
104  C E Deferido c/ alteração
O gabarito do item deve ser alterado para errado, pois é obrigatória a observância dos prazos mínimos estabelecidos na lei que está em vigor. 
O contrato firmado entre João e José não poderá ser de 2 anos. 
115  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o julgamento objetivo. Por este motivo, opta-se pela anulação. 

124  C - Deferido c/ anulação

Por não fazer referência expressa quanto à natureza da obrigação, opta-se por anular o item. 

138  C E Deferido c/ alteração

A Companhia de Valores Mobiliários não possui as competências elencadas no item. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito. 

162  E - Deferido c/ anulação
O trecho "Conforme o entendimento amplamente dominante na teoria e na prática do direito internacional" induziu em erro o candidato, 
porquanto não se pode precisar que o entendimento é dominante. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
164  E - Deferido c/ anulação

Há divergência jurisprudencial no que tange ao assunto do item. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

166  C E Deferido c/ alteração
Diferentemente do afirmado no item, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para ambas as partes para começar a correr a 
prescrição da pretensão executória. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
177  C E Deferido c/ alteração
Diferentemente do afirmado no item, a coação física irresistível não exclui a culpabilidade. Por esse motivo, opta-se pela alteração de gabarito.

 
 
 
  


