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Justificativas de alteração do gabarito de questões 
                              (com base nos modelos de provas disponíveis no site do Cebraspe) 

 
FUNÇÃO 1: CONCILIADOR 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

36 A - Deferido com anulação

A utilização do termo “outrem”, na redação, prejudicou o julgamento objetivo da questão. 

62 D - Deferido com anulação

A questão deve ser anulada, pois faltou especificar no enunciado a citação – após o fim da competência do juizado 
especial – exige, para que cesse a competência dos Juizados Especiais, o esgotamento de todos os meios 
necessários para a prática do ato. 

65 C - Deferido com anulação

A ausência de referência ao diploma legal de base tornou dúbia a redação, prejudicando-se, assim, o julgamento 
objetivo da questão. 

67 C - Deferido com anulação

Os princípios da informalidade e da oralidade não constam do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores. 

 
FUNÇÃO 2: JUIZ LEIGO 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

4 B - Deferido com anulação

Pelo fato de não ter se especificado quem proporia a parceria mencionada no enunciado, outra opção além da 
apontada preliminarmente como gabarito pode ser considerada correta. 

9 D - Deferido com anulação

O direito à justiça pode ser entendido ou classificado tanto como direito social quanto como direito difuso, por 
ser direito transindividual e abranger toda a sociedade de maneira indeterminada, cujo objeto é unitário. 

13 E - Deferido com anulação

A questão extrapola o assunto previsto no conteúdo programático constante do edital de abertura do certame. 

16 A - Deferido com anulação

Além da opção preliminarmente apontada como gabarito, outra opção também pode ser considerada correta. 

34 A - Deferido com anulação

A redação prejudicou o julgamento objetivo da questão, uma vez que não resta claro a qual das ações de Manoel 
a opção se refere. 

71 C - Deferido com anulação

A utilização do termo “intimidação” prejudicou o julgamento objetivo da questão. 

77 E - Deferido com anulação

A questão deve ser anulada, pois faltou especificar no enunciado a citação – após o fim da competência do juizado 
especial – exige, para que cesse a competência dos Juizados Especiais, o esgotamento de todos os meios 
necessários para a prática do ato. 

82 E - Deferido com anulação

Além da opção preliminarmente apontada como gabarito, outra opção também pode ser considerada correta. 

 



97 A - Deferido com anulação

A assertiva contida no item I também está errada. A questão, portanto, não tem gabarito.  

 


