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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 

 49  C E  Deferido com alteração 

São 20 maneiras distintas de dois amigos se posicionarem no final das quatro filas citadas no comando o item, e não 
16. 

 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 
 4  C -  Deferido com anulação 

O fato das palavras “inibir” e “impedir” poderem ou não ser utilizadas como utilizadas como sinônimos, dependendo 
do contexto em que elas estejam inseridas, prejudicou o julgamento objetivo do item, uma vez que em ambas as 
situações – considerando ou não as referidas palavras como sinônimas – é possível julgar o item, obtendo, no entanto 
respostas diversas.    

 31  E -  Deferido com anulação 

Faltam informações suficientes para o julgamento objetivo do item. Com as informações apresentadas é possível 
interpretar o item de duas maneiras igualmente válidas, no entanto, com respostas diversas. 
 

ESCRITURÁRIO 
 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 57  E -  Deferido com anulação 

O fato do enfoque utilizado no item recair eminentemente sobre a relação entre comerciante e consumidor, não 
guardando, dessa forma, pertinência estrita com a instituição financeira, prejudicou o julgamento objetivo do item. 

 63  C E  Deferido com alteração 

A Resolução 3.402/2006 em seu § 1º, inciso II admite a cobrança de tarifas em transferências parciais. O item, 
consequentemente, ao dizer que a vedação ocorre "a qualquer título" está errado, o que impõe a alteração do 
gabarito. 

 71  E -  Deferido com anulação 

A cobrança feita no item extrapola os objetos de avaliação delimitados no edital de abertura do concurso público. 

 78  C -  Deferido com anulação 

Os manuais do mercado financeiro classificam os três tipos de instituições citadas no item como não bancárias ou não 
monetárias. Entretanto, algumas codificações do Banco Central incluem, para determinados fins, os bancos de 
investimento na classificação de instituições bancárias, razão suficiente para a anulação do item. 

 82  C E  Deferido com alteração 

Há instituições financeiras, como as sociedades de arrendamento mercantil e as companhias hipotecárias, por 
exemplo, que estão autorizadas a emitir debêntures.  

 85  E -  Deferido com anulação 

O item é injulgável, uma vez que, com o advento da Resolução 3265 de 08/03/2005 o Mercado de Câmbio de Taxas 
Flutuantes e o Mercado de Câmbio de Taxas Livres foram reunidos no Mercado de Câmbio. Portanto, à luz da nova 
regulamentação, não há que se fazer distinções entre os dois mercados. 

 86  C -  Deferido com anulação 

O item é injulgável, uma vez que, com o advento da Resolução 3265 de 08/03/2005 o Mercado de Câmbio de Taxas 
Flutuantes e o Mercado de Câmbio de Taxas Livres foram reunidos no Mercado de Câmbio. Portanto, à luz da nova 
regulamentação, não há que se fazer distinções entre os dois mercados. 

99  C E  Deferido com alteração 

Entre as possibilidades previstas pela lei para extinção da garantia está liquidação do contrato principal e não do 
vencimento. Um contrato pode ser liquidado antes do vencimento, quando extingue a garantia, um contrato vencido e 
não pago continua tendo garantia da hipoteca. 

 


