
PODER JUDICIÁRIO  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO   Justificativas de alteração do gabarito de questões                               (com base nos modelos de provas disponíveis no site do Cebraspe)  PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS 1, 2, 7 E 8  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

7 B - Deferido com anulação
Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “o chefe político local o considerava confiável” também está correta. 

19 A - Deferido com anulação
Não há opção correta, pois a redação do item II prejudicou o julgamento objetivo da questão. 

 PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS 3 A 6  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

7 A - Deferido com anulação
Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “o chefe político local o considerava confiável” também está correta. 

28 A - Deferido com anulação
Não há opção correta, pois a redação do item II prejudicou o julgamento objetivo da questão. 

 PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO 9  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

12 A - Deferido com anulação
Não há opção correta, pois nenhuma das opções apresentadas se refere a ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito. 

 PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO 10  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

21 A - Deferido com anulação
Não há opção correta, pois nenhuma das opções apresentadas se refere a ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito. 

 



PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA   
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

46 C - Deferido com anulação
Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “a celebração de contrato de parceria público-privada não permite período de prestação de serviço inferior a três anos” também está correta. 

70 A - Deferido com anulação
Além da opção preliminarmente apontada como gabarito, a opção em que consta “a tentativa de negociação perante comissão de conciliação prévia, antes da instauração do dissídio individual, é facultativa” também está correta. 

80 A - Deferido com anulação
A utilização do termo “mandato”, no comando da questão, prejudicou seu julgamento objetivo. 

85 C - Deferido com anulação
Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “LOA” também está correta. 

86 A - Deferido com anulação
A utilização do termo “apresentação” em vez do termo “aprovação”, no comando da questão, prejudicou seu julgamento objetivo. 

 CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE CONTABILIDADE  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

86 D - Deferido com anulação
Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “a celebração de contrato de parceria público-privada não permite período de prestação de serviço inferior a três anos” também está correta. 

 CARGO 4: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE MEDICINA (PSIQUIATRIA)  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

36 A - Deferido com anulação
Não há opção correta, uma vez que a definição descrita na opção apontada preliminarmente como gabarito se refere a sitiofobia e não, sitiofilia. 

54 D - Deferido com anulação
A cobrança feita na questão extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do certame. 

65 A - Deferido com anulação
A cobrança feita na questão extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do certame. 

 CARGO 5: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

39 C - Deferido com anulação
Não há opção correta, uma vez que aponeurose palatina não pode ser inspecionada no exame clínico. 

47 C - Deferido com anulação
A omissão do termo “mínima” na expressão “dimensão óssea”, no comando da questão, prejudicou seu 



julgamento objetivo. 
57 A - Deferido com anulação

Além da opção apontada preliminarmente como gabarito, a opção em que consta “o tecido mole cicatriza-se ao longo do comprimento da incisão” também está correta. 
58 D C Deferido com alteração

A opção apontada preliminarmente como gabarito não pode ser correta; por outro lado, a opção “classe 3 B” é a classificação de um terceiro molar impactado que se apresente com o diâmetro mésio distal da coroa coberto pelo ramo mandibular e com sua superfície oclusal entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar.  
83 D - Deferido com anulação

A redação da opção “nos casos de manifesta gravidade, a imposição das penas obedecerá à gradação prevista no Código de Ética, que varia desde advertência confidencial até a cassação do exercício profissional” prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
 CARGO 6: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
57 D - Deferido com anulação

Não há opção correta, uma vez que a consulta SQL apresentada na questão não retoma nenhum dos valores das opções apresentadas. 
60 A B Deferido com alteração

A opção apontada preliminarmente como gabarito não pode ser correta, pois o método HTTP que deve ser usado para a busca de recursos por meio do web service RESTful é o get. 
73 C - Deferido com anulação

A cobrança feita na questão extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do certame. 
80 A D Deferido com alteração 

A opção apontada preliminarmente como gabarito não pode ser correta; por outro lado, a opção “respostas rápidas para um ambiente de negócios em mudança” é o objetivo corporativo que atende a dimensão BSC (balanced scorecard) do cliente. 
 CARGO 7: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
52 C - Deferido com anulação

A redação da opção apontada preliminarmente como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
 CARGO 8: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL  

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
52 C - Deferido com anulação

A redação da opção apontada preliminarmente como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
 



CARGO 9: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

40 A - Deferido com anulação
Não há opção correta, pois a redação do comando da questão prejudicou seu julgamento objetivo. 

50 B D Deferido com alteração
A opção apontada preliminarmente como gabarito não pode ser correta; por outro lado, de acordo com a situação hipotética apresentada, o processamento e julgamento das ações é da competência da justiça do trabalho para ambas as causas. 

76 A - Deferido com anulação
Não há opção correta, uma vez que a utilização do termo “mandado” no item II prejudicou o julgamento objetivo da questão. 

 CARGO 10: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

55 D - Deferido com anulação
A redação da opção apontada preliminarmente como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 

  


