PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
Justificativas de manutenção e alteração de itens
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB)
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O NÍVEL SUPERIOR (CARGOS 1 E 7)
QUESTÃO

GABARITO PRELIMINAR

GABARITO DEFINITIVO

C

-

19

SITUAÇÃO
Deferido c/ anulação

Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, o envelope de correspondência oficial para autoridades tratadas por Vossa Excelência não contém
apenas o CEP, mas a cidade e o estado também. Dessa forma, a redação do item pode ter induzido os candidatos ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
21

E

-

Deferido c/ anulação

O ofício pode ser expedido pelas autoridades da Administração Pública a empresas privadas e a outros órgãos do setor público. Dessa forma, a redação do item
pode ter induzido o candidato ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
48
E
Deferido c/ anulação
Há determinados tipos de vírus de computador em que é suficiente que o e-mail que contenha o arquivo infectado anexado seja aberto para que ocorra o processo
de infecção. Dessa forma, a redação do item pode ter induzido o candidato ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O NÍVEL SUPERIOR (CARGOS 2, 4, 5 E 6)
QUESTÃO
13

GABARITO PRELIMINAR

GABARITO DEFINITIVO

E

-

SITUAÇÃO
Deferido c/ anulação

O ofício pode ser expedido pelas autoridades da Administração Pública a empresas privadas e a outros órgãos do setor público. Dessa forma, a redação do item pode
ter induzido o candidato ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
14
C
Deferido c/ anulação
Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, o envelope de correspondência oficial para autoridades tratadas por Vossa Excelência não contém
apenas o CEP, mas a cidade e o estado também. Dessa forma, a redação do item pode ter induzido os candidatos ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
35
E
Deferido c/ anulação
Há determinados tipos de vírus de computador em que é suficiente que o e-mail que contenha o arquivo infectado anexado seja aberto para que ocorra o processo de
infecção. Dessa forma, a redação do item pode ter induzido o candidato ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
38
C
E
Deferido c/ alteração
A existência de uma previsão legal para a criação abordada no item não procede, motivo suficiente para a alteração de gabarito.
44
C
Deferido c/ anulação
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo por não especificar a existência ou não de uma justificativa para a recusa, razão suficiente para a anulação.

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O NÍVEL SUPERIOR (CARGO 3)
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
14
E
Deferido c/ anulação
O ofício pode ser expedido pelas autoridades da Administração Pública a empresas privadas e a outros órgãos do setor público. Dessa forma, a redação do item pode
ter induzido o candidato ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
15
C
Deferido c/ anulação
Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, o envelope de correspondência oficial para autoridades tratadas por Vossa Excelência não contém
apenas o CEP, mas a cidade e o estado também. Dessa forma, a redação do item pode ter induzido os candidatos ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
30
C
E
Deferido c/ alteração
A existência de uma previsão legal para a criação abordada no item não procede, motivo suficiente para a alteração de gabarito.
36
C
Deferido c/ anulação
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo por não especificar a existência ou não de uma justificativa para a recusa, razão suficiente para a anulação.
CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA
QUESTÃO
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
61
C
E
Deferido c/ alteração
A Lei nº 8.666/1993 comporta exceções quanto à necessidade da utilização da licitação na modalidade de concorrência para a alienação de bens imóveis de
propriedade da administração pública, como se depreende da leitura dos artigos 17, I e II e § 2º, 19, III e § 5º do art. 22 e § 3º do art. 23, todos da referida Lei. Por essa
razão, opta-se pela alteração do gabarito.

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

GABARITO PRELIMINAR

GABARITO DEFINITIVO

SITUAÇÃO

87
E
Deferido c/ anulação
A informação, em relação ao exercício, tratou dos empenhos “liquidados” e não do total dos empenhos emitidos, o que impede a constatação de que os valores dos
empenhos informados corresponderiam à receita prevista. Devido ao exposto, opta-se pela anulação do item.
CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
51
C
A não especificação do significado da sigla KVM prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo suficiente para sua anulação.
66
C
Onde se lê “internetwork” deveria ler-se “inter-network”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.
67
C
E
As atribuições dadas aos protocolos citados no item não procedem, razão suficiente para a alteração do gabarito.
89
C
A utilização do termo “realização” prejudicou o julgamento do item, razão pela qual se opta por sua anulação.

SITUAÇÃO
Deferido c/ anulação
Deferido c/ anulação
Deferido c/ alteração
Deferido c/ anulação

CARGO 4: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ARQUITETURA
QUESTÃO
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
92
C
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por sua anulação.

SITUAÇÃO
Deferido c/ anulação

CARGO 7: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA
QUESTÃO
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
56
C
Deferido c/ anulação
O item, ao afirmar que a teoria da reserva do possível propõe que os direitos sociais sejam transformados em direitos subjetivos a prestações positivas, denota
aparente conflito de definições ou divergência conceitual, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. Devido ao exposto, opta-se pela anulação do item.
59

C

-

Deferido c/ anulação

A utilização do termo "sub-rogação" prejudicou o julgamento objetivo do item. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.
85
E
C
Deferido c/ alteração
No que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil adota a teoria maior e o Código de Defesa do Consumidor, a teoria menor, conforme
afirmado no item. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito.
CARGO 8: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA
QUESTÃO
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
17
C
E
Deferido c/ alteração
A afirmação feita no item está incorreta, dado que não é necessário empregar recuo de parágrafo para fazer menção a um destinatário de memorando. Dessa forma,
opta-se pela alteração do gabarito.
29
E
C
Deferido c/ alteração
De fato, conforme o disposto na legislação arquivística, os arquivos do TRE/RJ constituem arquivos federais. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
43
E
Deferido c/ anulação
O assunto cobrado no item extrapola os objetos de avalição previstos no edital de abertura para o cargo. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item.
44

E

-

Deferido c/ anulação

O assunto cobrado no item extrapola os objetos de avalição previstos no edital de abertura para o cargo. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item.
85
C
E
O artigo 81 do Código Eleitoral impõe ao interessado novo requerimento. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
101
E
O item é julgável, dado que se baseia em premissa falsa. Por esse motivo, opta-se por sua anulação.
103
C
A redação do item prejudica seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por sua anulação.
108
C
A utilização do termo “grande” prejudicou o julgamento objetivo do item. Por esse motivo, opta-se por sua anulação.
110
C
-

Deferido c/ alteração
Deferido c/ anulação
Deferido c/ anulação
Deferido c/ anulação
Deferido c/ anulação

Há mais de uma resposta possível a depender do tipo de contrato de transporte utilizado na situação concreta. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item.

CARGO 9: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: OPERAÇÃO DE COMPUTADOR
QUESTÃO

GABARITO PRELIMINAR

GABARITO DEFINITIVO

SITUAÇÃO

17
C
E
Deferido c/ alteração
A afirmação feita no item está incorreta, dado que não é necessário empregar recuo de parágrafo para fazer menção a um destinatário de memorando. Dessa forma,
opta-se pela alteração do gabarito do item.
90
E
Deferido c/ anulação
A ausência de informações específicas sobre o assunto tratado no item prejudicou seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por sua anulação.
CARGO 10: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS
QUESTÃO
30

GABARITO PRELIMINAR
E

GABARITO DEFINITIVO
C

SITUAÇÃO
Deferido c/ alteração

A afirmação feita no item está de acordo com a legislação que rege o assunto nele tratado. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.

