
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ CONCURSO PÚBLICO PARA O 
PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS 

DE ANALISTA MINISTERIAL E DE TÉCNICO MINISTERIAL 
 

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

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

24 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, pois não foi especificado o remetente da comunicação. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO 1: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO 
  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

80 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

86 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, pois a menção à “recolhimento” — enquanto fase da despesa e como sinônimo de 
“pagamento” — pode induzir a confusão dos conceitos de estágios da despesa e da receita pública. 

88 C E Deferido com alteração 

O item está errado, pois a vedação do art. 11 da LRF não alcança as transferências voluntárias destinadas a ações de 
educação, saúde e assistência social, conforme art. 25, § 3º, dessa mesma lei. 

89 E - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado por extrapolar os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. 

92 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

94 C E Deferido com alteração 

Tanto as receitas patrimoniais decorrentes de contratos quanto as receitas de contribuições para o custeio da 
iluminação pública podem percorrer todos estágios, o que inclui o lançamento, conforme consta do art. 52 da Lei n.º 
4.320/64. 

 
CARGO 2: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: BIBLIOTECONOMIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

58 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, uma vez que um erro de grafia prejudicou o seu julgamento objetivo. 

62 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, visto que há divergência na literatura. 

63 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

 



69 E C Deferido com alteração 

De fato, uma das fontes utilizadas na elaboração de tesauros são os índices de periódicos especializados. 

96 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, uma vez que um erro de grafia prejudicou o seu julgamento objetivo. 

 
CARGO 3: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

105 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

111 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, pois a menção à “recolhimento” — enquanto fase da despesa e como sinônimo de 
“pagamento” — pode induzir a confusão dos conceitos de estágios da despesa e da receita pública. 

113 C E Deferido com alteração 

O item está errado, pois a vedação do art. 11 da LRF não alcança as transferências voluntárias destinadas a ações de 
educação, saúde e assistência social, conforme art. 25, § 3º dessa mesma lei. 

114 E - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado por extrapolar os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. 

117 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

119 C E Deferido com alteração 

Tanto as receitas patrimoniais decorrentes de contratos quanto as receitas de contribuições para o custeio da 
iluminação pública podem percorrer todos estágios, o que inclui o lançamento, conforme consta do art. 52 da Lei 
4.320/64. 

 
CARGO 4: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

99 C E Deferido com alteração 

O item está errado, pois o código simplesmente faz uma varredura em um array multidimensional. O resultado é: 
3 
5 
9 
7. 

 
CARGO 6: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL 
  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

69 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

73 C E Deferido com alteração 

O item está errado, pois, embora seja possível a utilização simultânea de ambos os aditivos, desde que aprovado 
previamente em testes de laboratório, é incorreto afirmar que este uso seja apropriado.  

74 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 



77 E - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, pois não foi especificado que o percentual acumulado de 50% se refere ao custo total. 

81 E C Deferido com alteração 

De fato, o preço de um bem consiste em uma expressão monetária que define a sua transação e tem relação com o 
total de gastos diretos e indiretos necessários a sua aquisição. 

86 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

87 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, uma vez que um erro de grafia prejudicou o seu julgamento objetivo. 

92 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, uma vez que um erro de grafia prejudicou o seu julgamento objetivo. 

 
CARGO 7: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: PSICOLOGIA 
  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

72 C E Deferido com anulação 

O terapeuta apresenta, sim, contratransferência na grupoterapia analítica e é importante ferramenta de trabalho. 

73 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

86 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, pois há divergência na literatura. 

99 E - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

106 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

110 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, pois há divergência na literatura. 

120 C E Deferido com alteração 

O item está errado, pois identificar as lacunas ou deficiências entre os seus colaboradores se trata do objetivo da 
gestão de competência, o que não corresponde, portanto, a sua primeira etapa. 

 
CARGO 8: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: SERVIÇO SOCIAL 
  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51 E C Deferido com alteração 

De fato, a compreensão do serviço social brasileiro na perspectiva do ideário católico está diretamente relacionada a 
uma ação social da igreja. 

80 C E Deferido com alteração 

O item está errado, uma vez que, no caso hipotético, nota-se outras violações éticas expostas pelo Código de Ética 
do(a) Assistente Social de 1993. 

 
 
 
 
 



CARGO 9: TÉCNICO MINISTERIAL 
  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

11 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

33 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, pois não foi especificado que, no caso dos servidores aposentados, são proventos. 

37 E - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

40 C - Deferido com anulação 

O item deve ser anulado, uma vez que a redação do item pode ter levado os candidatos ao equívoco por não tratar 
de disposição em contrário prevista na lei. 

76 E - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

79 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. 

 


