
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 
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 nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
19  C E Deferido com alteração 
Apesar de tecnicamente correto, o endereçamento está em desacordo com o vocativo empregado no ofício, uma vez que, de acordo com o §1º e o § 5º do art. 103-B da 
Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e a função de Ministro-Corregedor é exercida pelo Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, opta-se por alterar o gabarito do item. 
39  C - Deferido com anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 
CARGO 1: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
49 C E Deferido com alteração 
Há situações em que não são da competência da justiça comum estadual o processo e o julgamento de todas as contravenções penais, ainda que cometidas em 
detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Por essa razão, opta-se pela alteração de gabarito. 
64 C E Deferido com alteração 
Há bens móveis – navios e aeronaves, por exemplo – que podem ser objeto de hipoteca. Por essa razão, opta-se pela alteração de gabarito. 
66 C - Deferido com anulação 
Considerando que o item não especificou a que nome se referia – empresarial ou nome fantasia –, opta-se por sua anulação.  
93 E C Deferido com alteração 
De fato, dada a situação hipotética apresentada no item e de acordo com a teoria objetivo-material, considera-se Paulo autor do crime de furto e João e Pedro, partícipes. 
Por essa razão, opta-se pela alteração de gabarito. 
119 C - Deferido com anulação 
Faltam informações para o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação.  

 
 

CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL 
 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
44  C - Deferido com anulação 
A redação do item prejudicou seu entendimento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 
118 C - Deferido com anulação 
Faltam informações para o julgamento do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação.  

 
CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: MEDICINA – RAMO: PSIQUIATRIA 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
113 E - Deferido com anulação 
O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo em questão. Por esse motivo, opta-se por sua anulação. 
114 C - Deferido com anulação 
O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo em questão. Por esse motivo, opta-se por sua anulação. 
115  C - Deferido com anulação 
O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo em questão. Por esse motivo, opta-se por sua anulação. 
116  C - Deferido com anulação 
Faltam informações para o julgamento do item, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS PARA CARGO 4: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA 



 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
15  C E Deferido com alteração 
O emprego do advérbio “melhor” altera a informação contida no texto. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
31  C - Deferido com anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 
33  C - Deferido com anulação 
A expressão “mailing list” pode ter vários sentidos, razão pela qual se opta pela anulação do item. 
36  C E Deferido com alteração 
Autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade somente do usuário que envia uma informação por meio de recursos 
computacionais. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
47 E C Deferido com alteração 
De fato, a descoberta de petróleo na camada pré-sal do leito oceânico do litoral brasileiro representou um marco para o desenvolvimento econômico do país e 
possibilitou o aproveitamento da mão de obra altamente qualificada de que o país dispõe para o trabalho de pesquisa e extração do petróleo nos postos. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item.  
56 C - Deferido com anulação 
O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo em questão. Por esse motivo, opta-se por sua anulação. 
115 C - Deferido com anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 
 


