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Justificativas de alteração do gabarito de itens 

                    (com base no caderno de prova modelo disponível no site do Cebraspe) 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS  
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

39 E - Deferido com anulação
Por se tratar de legislação que prevê exceções, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO 1 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
53 C - Deferido com anulação

Ao se mencionar a figura do servidor público, possibilita-se confundir a adequada compreensão do instituto da 
redistribuição. 

73 E C Deferido com alteração
A prevenção secundária incide sobre grupos sociais que indicam certa propensão ao crime. Consiste em medidas 
voltadas aos indivíduos predispostos a praticar um delito. Tal forma de prevenção opera a médio e curto prazo e age 
quando e onde ocorre o crime. A função primordial da prevenção secundária é, portanto, agir sobre os grupos de 
risco, procurando produzir nos indivíduos um respeito pela norma e evitando sua violação. 

81 C - Deferido com anulação
O uso da expressão "regra geral para as obrigações civis de natureza contratual" prejudicou o julgamento objetivo do 
item. 

94 E C Deferido com alteração
De fato, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo 
no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, para tanto o processo de adoção deverá ter ocorrido na 
legalidade e passado por um processo judicial na Vara da Infância e Juventude, conforme relata-se no caso hipotético,

115 C - Deferido com anulação
Houve recente julgamento proferido pelo STF, em que foi reconhecida a possibilidade dos Municípios criarem 
mecanismos de assistência judiciária (sic) gratuita à população carente, no âmbito da competência local. 

116 E C Deferido com alteração
De fato, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo 
no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, para tanto o processo de adoção deverá ter ocorrido na 
legalidade e passado por um processo judicial na Vara da Infância e Juventude, conforme relata-se no caso hipotético,
 
CARGO 2 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
99 C E Deferido com alteração

A classificação "Outras Despesas Correntes" é dada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 
o que não é o caso desse Item, pois foi solicitada a aderência à Lei nº 4.320/1964. 

102 C - Deferido com anulação
O erro de digitação constante do item prejudicou seu julgamento objetivo. 

103 C E Deferido com alteração
Os conceitos mostraram-se invertidos na assertiva. 



 
 
CARGO 3 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
101 C - Deferido com alteração

Há divergência na literatura que trata do tema abordado na assertiva. 
 
 
CARGO 4 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
53 C - Deferido com anulação

O uso do termo “políticas públicas” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
66 C - Deferido com anulação

A redação do item possibilita dubiedade de interpretação. 
 
CARGO 8 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
117 E - Deferido com anulação

Não ficou claro na redação do item se a retirada do solo estava isenta de micro organismos e insetos. 
 

 
CARGO 12 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
89 C - Deferido com anulação

Há controvérsia quanto aos conceitos expressos no item, o que prejudica seu julgamento objetivo. 
101 C - Deferido com anulação

Há divergência na literatura que trata do tema abordado na assertiva. 
 
CARGO 13 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
61 C - Deferido com anulação

Há divergência na literatura que trata do tema abordado na assertiva. 
77 C E Deferido com alteração

A Constituição, no art. 203, prevê que a Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, ou seja não é 
universal, mas direcionada a indivíduos que comprovem a sua necessidade independente de contribuição à 
seguridade social. 

89 C E Deferido com alteração
As políticas sociais são respostas do Estado às necessidades da população. 
 


