
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE 
TÉCNICO JUDICIÁRIO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

 
Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito 

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

PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – CARGOS 1, 2, 4 A 10 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

7 C -  Deferido c/ anulação 

O trecho sugerido para a equivalência de outro, no texto, lhe conferiu ambiguidade, motivo pelo qual se opta pela 
sua anulação. 

 17 C -  Deferido c/ anulação 

A palavra “condição”, expressa no item, encontra-se diferente ao trecho a que se refere no texto. Dessa forma, 
opta-se pela sua anulação. 

 18 C E  Deferido c/ alteração 

Na verdade, são três os grupos referidos no texto: o de eleitores analfabetos, o de eleitores que nunca 
frequentaram a escola e o de eleitores analfabetos que nunca frequentaram a escola. Diante disso, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – CARGO 3 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 8  E C  Deferido c/ alteração 

Isolar adjuntos adverbiais deslocados não é obrigatório. No entanto, se se opta por destacá-lo, isolando-o, as duas 
vírgulas são necessárias; o uso de apenas uma única vírgula não isola o termo e corresponde a erro gramatical. 
Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 9  C -  Deferido c/ anulação 

O trecho sugerido para a equivalência de outro, no texto, lhe conferiu ambiguidade, motivo pelo qual se opta pela 
sua anulação. 

 17                    C E  Deferido c/ alteração 

Na verdade, são três os grupos referidos no texto: o de eleitores analfabetos, o de eleitores que nunca 
frequentaram a escola e o de eleitores analfabetos que nunca frequentaram a escola. Diante disso, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 

 21                    C -  Deferido c/ anulação 

A palavra “condição”, expressa no item, encontra-se diferente ao trecho a que se refere no texto. Dessa forma, 
opta-se pela sua anulação. 

 36  E -  Deferido c/ anulação 

A redação do item e de seu comando prejudicou o julgamento objetivo de seu conteúdo, induzindo o candidato ao 
erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 37  C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item e de seu comando prejudicou o julgamento objetivo de seu conteúdo, induzindo o candidato ao 
erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 38  C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item e de seu comando prejudicou o julgamento objetivo de seu conteúdo, induzindo o candidato ao 
erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 



CONHECIMENTOS BÁSICOS – CARGO 11 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

30 C E  Deferido c/ alteração 

Na versão 2007, o Word adotou o formato XML aberto do Microsoft Office, o que significa que seu formato de 
arquivo padrão baseia-se em XML. Apesar disso, é possível abrir, criar ou salvar arquivos com formatos 
compatíveis com as versões anteriores. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 31 C E  Deferido c/ alteração 

A versão do PowerPoint, em português, utiliza a tecla R para parar ou reiniciar uma apresentação automática, 
Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL MÉDIO – CARGOS 14 E 15 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 28  C -  Deferido c/ anulação 

O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital para o cargo, motivo 
suficiente para sua anulação. 

38 E C  Deferido c/ alteração 

As proposições são equivalentes, pois suas tabelas verdade são iguais. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
gabarito do item. 

                 39  C -  Deferido c/ anulação 

Onde se lê “contá-lo”, deveria ler-se “cortá-lo”. Dessa forma, opta-se pela anulação. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL MÉDIO – CARGOS 12, 13 E 16 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

30 C E  Deferido c/ alteração 

Na versão 2007, o Word adotou o formato XML aberto do Microsoft Office, o que significa que seu formato de 
arquivo padrão baseia-se em XML. Apesar disso, é possível abrir, criar ou salvar arquivos com formatos 
compatíveis com as versões anteriores. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 31 C E  Deferido c/ alteração 

A versão do PowerPoint, em português, utiliza a tecla R para parar ou reiniciar uma apresentação automática, 
Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

114 C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o 
que se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 

116 C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 77 C -  Deferido c/ anulação 

O item ficou prejudicado porque não acompanhou a alteração da legislação. Como o seu conteúdo contemplou 



expressamente a redação anterior da referida legislação, o item deve ser anulado. 

111 C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o 
que se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 

117 C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE 
SISTEMAS  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

                61 C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por 
sua anulação. 

 106    C       -  Deferido c/ anulação 

Onde lê-se “soluction”, deveria ler-se “solution”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 112       C           -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o 
que se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 

    116               C                       -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 4: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: 
ARQUIVOLOGIA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 93 C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item não especificou os tipos de documentos que devem ser guardados na posição vertical, 
induzindo os candidatos ao erro. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

114            C                    -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o 
que se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 

119           C                    -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 5: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: 
ENGENHARIA CIVIL  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

  115            C                    -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o 
que se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 

118           C                                  -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

 

 



CARGO 6: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

82 C                E Deferido c/ alteração 

Se as bolas forem retiradas com reposição, a expectativa será nula. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
gabarito do item. 

 84 C E  Deferido c/ alteração 

A probabilidade de serem selecionadas exatamente 4 urnas do tipo A será igual 5/21, motivo suficiente para a 
alteração do gabarito do item. 

       111            C      -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o 
que se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 

    117           C                    -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 7: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: MEDICINA 
(CLÍNICA MÉDICA)  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 57 C E  Deferido c/ alteração 

Ainda que a presença de agarofobia e sensação de morte iminente não tenha sido referida, a paciente possui 
outros critérios para o diagnóstico de síndrome do pânico.Por esta razão, opta-se pela alteração do gabarito. 

       111                  C                  -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o 
que se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 

    118                  C                                -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 8: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 112  C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento da sanção administrativa comportar duas espécies, o que se 
mostra equivocado. Deste modo, opta-se pela anulação do item. 

 118  C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 9: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: RELAÇÕES 
PÚBLICAS  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 51  C E  Deferido c/ alteração 

O exemplo apresentado é um dos marcos iniciais da profissão e não o único, o que justifica a alteração de seu 
gabarito. 

 106       C            -  Deferido c/ anulação 

Onde se lê “QuarXpress”, deveria ser “QuarkXpress”. Desse modo, opta-se pela anulação do item.  

112     C      -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o que 
se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 



            117               C            -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 10: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 77 C - Deferido c/ anulação 

A redação do item não possibilitou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

       115                  C                  -  Deferido c/ anulação 

A redação do item pode ter levado ao entendimento de que a sanção administrativa comporta duas espécies, o 
que se mostra equivocado. Deste modo, opta-se por anular a questão. 

    117                  C                                -  Deferido c/ anulação 

A redação do item está incompleta, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 11: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 69  E C  Deferido c/ alteração 

Segundo o inciso VI do artigo 30 do Código Eleitoral, compete privativamente aos tribunais regionais indicar ao 
Tribunal Superior Eleitoral as zonas eleitorais ou seções em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa 
receptora. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito. 

 73  C E Deferido c/ alteração 

Prevê o artigo 10 da Lei n. 9.504/97 que cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, 
câmara legislativa, assembleias legislativas e câmaras municipais, até cento e cinquenta por cento do número de 
lugares a preencher. O §3o do mesmo dispositivo assinala que do número de vagas resultante das regras previstas 
neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento 
para candidaturas de cada sexo. Logo, o número mínimo de candidaturas femininas para um partido que tenha 
completado o número máximo de candidatos seria de trinta e duas. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do 
gabarito. 

 

CARGO 12: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

55 E C  Deferido c/ alteração 

Ao se efetuar os lançamentos de encerramento de contas de resultado, ao final de um período contábil, as contas de 
receitas, de despesas e de custos deverão ser zeradas em contrapartida com uma conta de apuração de resultado do 
exercício. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 64      C            E  Deferido c/ alteração 

A conta de resultado inexiste na lista apresentada. Assim, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 67        E                C  Deferido c/ alteração 

De fato, quatro contas fazem parte do ativo não circulante. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 69        C                E  Deferido c/ alteração 

Em 30 de setembro, a empresa deve efetuar o seguinte lançamento: D- Aluguéis a vencer, C-caixa/banco 40.800. No 
Balanço Patrimonial, ficará no Ativo circulante 25.500 referente aos 3 meses restantes do ano de 2010 + os 12 
meses de 2011 e, no Ativo não circulante, os 9 meses restantes do contrato somado em 15.300 referentes ao ano de 
2012. Ao final do exercício de 2010, restarão, no Balanço, 20.400 de aluguéis a vencer no Ativo Circulante referentes 
ao ano de 2011 e 15.300 de aluguéis a vencer no Ativo não circulante, referentes ao ano de 2012. Logo, não é 
correto afirmar que o valor total de 30.700 será contabilizado no ativo circulante. Diante disso, o gabarito deve ser 
alterado. 



 105          E                  -  Deferido c/ anulação 

O art. 30 da Resolução nº 1.137, de 2008, do CFC, pode ter confundido os candidatos no julgamento do item, 
motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 14: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: OPERAÇÃO DE 
COMPUTADORES 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 56 C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por 
sua anulação. 

 67   C       -  Deferido c/ anulação 

O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital para o cargo, motivo 
suficiente para sua anulação. 

 78    E          -  Deferido c/ anulação 

O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital para o cargo, motivo 
suficiente para sua anulação. 

 83    C           E  Deferido c/ alteração 

A disponibilidade é um critério do COBIT, e não um processo. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do 
item 

 

CARGO 15: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: 
PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 55 C E  Deferido c/ alteração 

Na situação descrita pelo item, deve-se armazenar o índice que indica a posição do vetor  em que se encontra o 
elemento do topo da pilha, e não o próprio elemento. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito. 

 93 C -  Deferido c/ anulação 

O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital para o cargo, motivo suficiente 
para sua anulação. 

 108 E -  Deferido c/ anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 
anulação. 

 

 

 


