
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – TRT 10ª REGIÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO 

 
Justificativas de alteração de gabarito de itens 

(com base no modelo de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 
 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE 1 A 9 (EXCETO PARA O CARGO 7) 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
16 C - Deferido c/ anulação 

Dado que faltam palavras no trecho final do item, opta-se por sua anulação.  
32 E - Deferido c/ anulação 

A cobrança feita no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura, razão pela qual se opta por sua anulação. 
33 C - Deferido c/ anulação 

A grafia incorreta do termo “Outlook” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO 7: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
19 C - Deferido c/ anulação 

Dado que faltam palavras no trecho final do item, opta-se por sua anulação. 
27 C E Deferido c/ alteração 

Ao contrário do afirmado pelo item, a estratégia de jogo utilizada pelo jogador inicial não assegura a este a vitória no jogo, motivo suficiente para a alteração do gabarito.  

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS 10 E 11 - TÉCNICO JUDICIÁRIO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
31 E - Deferido c/ anulação 

A cobrança feita no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55 C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação.  

62 C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação. 

75 C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação. 

117 C - Deferido c/ anulação 
A grafia incorreta do termo “enfretamento” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 
CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

64 C E Deferido c/ alteração 
A margem de segurança da empresa TBZ não é a expressa no item. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

65 C E Deferido c/ alteração 
O grau de alavancagem operacional não é o expresso no item. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

99 C E Deferido c/ alteração 
O artigo 3° da Lei 4.320 apresenta ressalva sobre a classificação da receita arrecadada, fato que torna a afirmação feita no item incorreta. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito.  

 
 
 
 
 



CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ARQUITETURA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
58 C E Deferido c/ alteração 

Entre as perspectivas apresentadas, as figuras I e II representam perspectivas do tipo voo de pássaro, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item.  
61 C - Deferido c/ anulação 

A redação do item prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação. 
100 E C Deferido c/ alteração 

De fato, é vedado o uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” ou designação similar na razão social ou no nome fantasia da empresa que não possuir arquiteto e 
urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os empregados permanentes. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

117 C E Deferido c/ alteração 
O ambiente 5 é a antecâmara e o ambiente 6 é o elevador de emergência. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 
CARGO 4: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

98 C E Deferido c/ alteração 
Considerando as informações referentes à situação apresentada, a magnitude da corrente superior a 2,5 A, razão suficiente para a alteração do gabarito do item. 

 
CARGO 5: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: MEDICINA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

69 C E Deferido c/ alteração 
Os dados apresentados na situação hipotética a qual se refere o item não são suficientes para se inferir que se trata de intoxicação por composto organofosforado. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

83 C E Deferido c/ alteração 
A afirmação feita no item esta incorreta por excluir a úlcera duodenal da definição de úlcera péptica. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 
CARGO 6: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

56 C - Deferido c/ anulação 
A redação do item não especifica quais foram os países estudados na pesquisa realizada, fato que prejudica o julgamento do item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 
CARGO 8: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: JUDICIÁRIA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

64 C E Deferido c/ alteração 
Os fatos administrativos têm o condão de produzir efeitos jurídicos, diferentemente dos fatos da administração. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

75 C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação. 

79 E - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação. 

85 C -                            Deferido c/ anulação 
A cobrança feita no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura, razão pela qual se opta por sua anulação. 

110 C E Deferido c/ alteração 
A cognição exauriente não é definitiva, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item.  

 
CARGO 9: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA: JUDICIÁRIA - ESPECIALIDADE: EXECUÇÃO DE MANDADOS 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

71 E - Deferido c/ anulação 
O entendimento jurisprudencial sobre o assunto tratado no item foi alterado recentemente, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 
CARGO 10: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

54 C E Deferido c/ alteração 
No conceito amplo de servidor público, encontram-se os militares, para os quais é proibida a livre associação sindical, motivo suficiente para a alteração do gabarito. 

62 C - Deferido c/ anulação 
O assunto tratado no item extrapolou as limitações impostas pelo seu comando. Dessa forma, opta-se pela a anulação. 

63 C - Deferido c/ anulação 
O assunto tratado no item extrapolou as limitações impostas pelo seu comando. Dessa forma, opta-se pela a anulação. 



99 C E Deferido c/ alteração 
A utilização do termo “qualquer produto” torna incorreta a afirmação feita no item. Dessa forma, opta-se por alterar o item.  

108 C - Deferido c/ anulação 
O uso do termo “parcelas da receita geral” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua anulação. 

109 E - Deferido c/ anulação 
O uso do termo “descriminar” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua anulação. 

116 E - Deferido c/ anulação  
Onde constou o termo “receitais”, deveria ter constado “receitas”, razão pela qual se opta pela anulação do item. 

 
CARGO 12: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

53 C - Deferido c/ anulação 
Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 


