
 GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS  Justificativas de alteração do gabarito de questões                               (com base nos modelos de provas disponíveis no site do Cebraspe)  
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11 B - Deferido com anulação
O fato de ter sido citado, na redação da opção considerada preliminarmente como gabarito, a cidade de Brasília, e não a região do entorno do Distrito Federal, prejudicou a precisão das informações nela contidas. 
13 C - Deferido com anulação
A opção apontada preliminarmente como gabarito não pode ser considerada correta, uma vez que a nascente dos  rios formadores da Bacia Amazônica não se encontra em Goiás. 
16 B - Deferido com anulação
A utilização do termo “depende” na opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
24 E - Deferido com anulação
A terminologia utilizada na opção apontada como gabarito difere entre as áreas de direito e medicina, fato que prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
33 E - Deferido com anulação
Embora a opção apontada como gabarito tenha indicado uma causa de aumento de pena referente ao crime de estupro cometido contra Mariana por ela ser pessoa menor de 18 anos, tem-se nessa situação, na verdade, uma qualificadora em razão da circunstância "idade". 
53 C - Deferido com anulação
Não há resposta correta, uma vez que o delegado de polícia representa ao juiz a concessão de perdão judicial, cabendo ao Ministério Público requerer tal concessão, nos termos do § 6.º do Art. 4.º da Lei n.º 12.850/2013.  
65 D - Deferido com anulação
Há entendimento divergente a respeito do tema da opção preliminarmente apontada como gabarito. 
75 D - Deferido com anulação
A utilização do termo “administrado”, em vez de administrador, na opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
78 D - Deferido com anulação
Além da opção preliminarmente apontada como gabarito, a opção em que se afirma que, conforme o Supremo Tribunal Federal, militar, ainda que reformado, submete-se à hierarquia e à disciplina, estando, consequentemente, sujeito à pena disciplinar também está correta.  
92 B - Deferido com anulação
Além da opção preliminarmente apontada como gabarito, a opção em que consta que exigir para si porcentagem sobre a parcela dedutível de imposto como incentivo fiscal também está correta. 
98 D - Deferido com anulação
Não há opção correta, uma vez que o dispositivo do Código Eleitoral no qual se fundamentou a opção apontada como gabarito não foi recepcionado pela CF/1988. 

  


