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Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito 
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 1  C E  Deferido com alteração 
O texto menciona a existência, ainda que rara, de registros da convivência interétnica fora da clássica relação senhor-

escravo. 
 3  C E  Deferido com alteração 

Não há, no texto, informações suficientes que permitam depreender que a raiva de Antônio por Izabel, por o ter 
desqualificado no jantar, se estendia a Feliciano Lisboa. 

 32  E -  Deferido com anulação 
O erro gráfico no termo “o domicílios” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua anulação. 

 

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: ADMINISTRATIVA 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 50  C -  Deferido com anulação 
A cobrança feita no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo, uma vez que a lei que regulamenta o 

dispositivo constitucional nele tratado não foi elencada entre os objetos de avaliação. 
 117  C –  Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
 

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: ADMINISTRATIVA — ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 72  C -  Deferido com anulação 
A utilização da expressão “ao final de cada pleito” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua 

anulação. 
 117  C –  Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
  

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 54  C -  Deferido com anulação 
Não foi especificado corretamente no item o nome completo da disciplina do RUP (Disciplina de Configuração e Gestão de 

Mudança), fato que prejudicou o julgamento objetivo do item. 
 70  C -  Deferido com anulação 
Por um erro de grafia no nome da política de controle de versão, o julgamento objetivo do item foi prejudicado. O nome 

correto seria “trava-modifica-destrava” 
 75  E -  Deferido com anulação 
A redação do item permite uma análise equivocada sobre os conceitos relacionados à orientação a objetos, dando margem 

à dupla interpretação. 
 117  C – Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
 
 
 
 
 
 
  



ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: ARQUITETURA 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 99  C -  Deferido com anulação 
A utilização da expressão “após a execução de trabalhos técnicos de jardinagem” tornou o item ambíguo, razão suficiente 

para sua anulação. 
 110  C -  Deferido com anulação 
A utilização da expressão “fachada/superfície” poderia ser interpretada como uma fração, fato que prejudicou o julgamento 

objetivo do item. 
 117  C - Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
 

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 117  C – Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
 

Cargo: 006 - ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: 
BIBLIOTECONOMIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 
 91  C E  Deferido com alteração 
Os números relativos a assuntos interdisciplinares não estão previstos para todos os tópicos do índice relativo. 
 117  C – Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
  

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 51  C E  Deferido com alteração 
O item não está de acordo com o que estabelece a NBR 5732 para a estocagem de cimento. 
 117  C –  Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
  

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: MEDICINA (CLÍNICA MÉDICA) 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 44  E -  Deferido com anulação 
O perfil sorológico apresentado pelo paciente IV não permite fazer o diagnóstico de resultado falso-positivo e nem de outras 
formas de hepatite.  
 117  C –  Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
  

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 59  C -  Deferido com anulação 
A utilização da expressão “considerado medida de não intervenção” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
 109  C –  Deferido com anulação 
A utilização da expressão “para a população infantil até 12 anos é de 3,0” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
 110  C -  Deferido com anulação 
A redação do item pode dar margem a interpretações divergentes, razão suficiente para sua anulação.  
117  C – Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
 

  



ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 90  C E  Deferido com alteração 
O recrutamento é fase exclusiva de atração de candidatos, e não de identificação e atração, conforme afirma o item. 
 117  C –  Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
 
  

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: TAQUIGRAFIA 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 117  C –  Deferido com anulação 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 

questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 
 

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: JUDICIÁRIA 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 48  C E  Deferido com alteração 
A Constituição Federal aponta o número de 25 julgadores e não de 35 julgadores para que o tribunal tenha a 
discricionariedade de formação de órgão especial. 
 79  C -  Deferido com anulação 
O julgamento do item restou prejudicado em razão da edição da súmula vinculante número 18 do Superior Tribunal Federal. 
 117  C E  Deferido com alteração 
A utilização do termo “simultaneamente” para designar a forma de julgamento de processos que tratam de uma mesma 
questão jurídica prejudicou o julgamento do item. 

  
TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 
 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior.  
 49  C E  Deferido com alteração 
Ministérios são órgãos autônomos, e não superiores, conforme afirma o item. 
 53  C E  Deferido com alteração 
O art. 16 da CF obsta a aplicação imediata de norma que altere o processo eleitoral, o que, consoante entendimento do 
STF, alcança emenda constitucionais. 
 90  C -  Deferido com anulação 
A utilização da expressão "civil natural" prejudicou o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua anulação. 
 96  E -  Deferido com anulação 
A cobrança feita no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo. 

  
TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: ADMINISTRATIVA — ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 
 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior. 
 61  C E  Deferido com alteração 
A compra a prazo é um fato contábil permutativo, e não modificativo, conforme afirma o item. 
 67  C E  Deferido com alteração 
A soma dos saldos devedores não excede em mais de R$ 600.000,00 a soma dos saldos credores. 
 70  C -  Deferido com anulação 
A utilização da expressão “lucro líquido” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
 71  E -  Deferido com anulação 
A utilização da expressão “lucro bruto” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
 
  



TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: ADMINISTRATIVA — ESPECIALIDADE: ELETRICIDADE E 
TELECOMUNICAÇÕES 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 
 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior. 

  
TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: ADMINISTRATIVA — ESPECIALIDADE: MECÂNICA 

 Item Gabarito 
Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior. 

 
TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: ADMINISTRATIVA — ESPECIALIDADE: SEGURANÇA JUDICIÁRIA 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior. 

  
TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior. 
 54  C E  Deferido com alteração 
A Escherichia coli é uma bactéria bacilar gran-negativa, e não uma ameba como afirma o item.  
 82  C -  Deferido com anulação 
Os agentes biológicos são considerados nocivos e uma atividade perigosa (podendo ser letal) à saúde do trabalhador. Mas, 
para efeito de adicional de salário por insalubridade/periculosidade, eles são tratados pela CLT riscos em diferentes graus de 
insalubridade. 
 98  C -  Deferido com anulação 
O significado incorreto da sigla SUS (Sistema Único de Saúde) prejudicou o julgamento objetivo do item. 

  
TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: HIGIENE DENTAL 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior. 
 42  C -  Deferido com anulação 
O aparente conflito entre diferentes diplomas legais prejudicou o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua 
anulação. 
 63  E C  Deferido com alteração 
Em cavidades classe I com extensão vestibular ou palatino, pode-se utilizar a matriz metálica quando o material restaurador 
for o amálgama. 
91  C E  Deferido com alteração 
Os coletores específicos para material perfurocortantes não podem ultrapassar o limite de dois terços de sua capacidade 
total, e não um terço, conforme afirma o item.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: OPERAÇÃO DE COMPUTADORES 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior. 
 50  E -  Deferido com anulação 
O fato de não ter sido especificado o tipo de Hardware prejudicou o julgamento do item. 
 86  C -  Deferido com anulação 
O termo "Outcome measures, previously key goal indicators (KGIs)" surgiu na versão 4.1 COBIT® 4.1. O edital de abertura 
em seus objetos de avaliação, limitou a cobrança a versão 4 do COBIT. 

, 
TÉCNICO JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 
 6  C E  Deferido com alteração 
O texto não permite inferir se o serviço ganhou agilidade, uma vez que não há comparação entre os prazos de entrega do 
novo processo com o processo anterior. 
 70  C E  Deferido com alteração 
O cálculo dos pontos de uma função não ajustados é baseado nos arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa, 
entradas externas, saídas externas e consultas externas, e não entidades externas, conforme afirma o item. 
87  C E  Deferido com alteração 
A instrução GRANT é um tipo de instrução DCL, não DDL, conforme afirmado no item. 

 


