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Justificativas de alteração do gabarito de itens 

                    (com base no caderno de prova modelo disponível no site do Cebraspe) 
 

PROVAS DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

27 E C Deferido com alteração 

De acordo com alteração realizada pela Lei n.º 13.097/2015, é correto o que se afirma no item. 

39 E C Deferido com alteração 

Se um paciente não está no conjunto A, ela não receberá alta, satisfaz ~P e, portanto, [Q v R]. Logo, ou ele receberá 
medicação, ou ele receberá visitas. Portanto, pertence a B U C. 

 
PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGO 1: ADVOGADO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

90 C E Deferido com alteração 

A utilização do trecho “gestante a partir do sétimo mês de gravidez” torna a redação do item errada, pois a Lei nº 
13.257/2016 alterou o inciso IV do art. 318 do Código de Processo Penal, em que o regramento processual penal 
vigente não mais estipula o período de gestação para a substituição da prisão preventiva em domiciliar. 

 
CARGO 5: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: ECONOMIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

57 C - Deferido com anulação 

A utilização da expressão “fatores de produto” em vez da expressão fatores de produção prejudicou o julgamento 
objetivo do item. 

64 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo do item. 

 
CARGO 7: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: GESTÃO HOSPITALAR 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

57 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo do item. 

 
CARGO 9: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

56 C - Deferido com anulação 

O fato de não ter sido considerada a análise ambiental da organização como parte do processo de desenvolvimento 
do planejamento estratégico prejudicou o julgamento objetivo do item. 

 



CARGO 11: ARQUITETO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

46 C - Deferido com anulação 

A utilização da expressão “treliça espacial plana” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

 
CARGO 12: ENGENHEIRO CIVIL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

 64 C E Deferido com alteração 

A utilização do termo “apenas” torna a redação do item errada, pois excluiu da incidência possível do ISS outros 
itens além da mão-de-obra, que não são materiais de consumo, como equipamentos. 

81 C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “ajudante” prejudicou o julgamento objetivo do item.  

94 C - Deferido com anulação 

A utilização da expressão “veículos precários” em vez da expressão veículos a título precários prejudicou o 
julgamento objetivo do item. 

 
CARGO 14: JORNALISTA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

 65 C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “versatilidade” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

 
PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
CARGO 16: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

41 C - Deferido com anulação 

O assunto cobrado no item extrapola os objetos de conhecimento elencados no edital de abertura do certame. 

42 E - Deferido com anulação 

O assunto cobrado no item extrapola os objetos de conhecimento elencados no edital de abertura do certame. 

73 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, uma vez que a preferência pelos bens e serviços com 
tecnologia desenvolvida no Brasil não se trata de uma exceção legal, mas, sim, de uma preferência assegurada. 

 
CARGO 17: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

52 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, uma vez que não especificou se o reconhecimento e o 
pagamento serão no mesmo período ou não. 

 
 


