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

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (PARA TODOS OS CARGOS) 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

23  C - Deferido c/ anulação 

A redação do item é imprecisa, razão pela qual se opta por sua anulação.  

33  C - Deferido c/ anulação 

O assunto tratado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. Por essa razão, opta-se por sua anulação.  

50  C E Deferido c/ alteração 

A afirmação feita no item está errada, uma vez que nele não são apresentadas hipóteses de suspeição, e sim de impedimento. Por essa razão, opta-se pela alteração do 
gabarito do item. 

 
CARGO 1: MÉDICO PERITO LEGISTA DE 1ª CLASSE 

 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

63  C E Deferido c/ alteração 

A afirmação de que na espécie humana, não existe o hermafroditismo verdadeiro, que consiste na presença simultânea de gônadas funcionantes dos sexos masculino 
e feminino está errada. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito. 

74  C - Deferido c/ anulação 

A grafia incorreta de um dos termos técnicos utilizados no item prejudicou seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

95  C - Deferido c/ anulação 

A grafia incorreta de um dos termos técnicos utilizados no item prejudicou seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

97  C - Deferido c/ anulação 

Há divergência na literatura sobre o assunto tratado no item. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

109  C E Deferido c/ alteração 

O fato de o fundo de olho ser irreconhecível no momento do exame cadavérico não garante que a morte ocorreu entre setenta e cem horas do exame. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item. 

110  C - Deferido c/ anulação 

A literatura não trata, de maneira ampla, o assunto abordado no item. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

113  C E Deferido c/ alteração 

Não há obrigatoriedade de o útero ser analisado em laboratório de anatomia patológico. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

115  E C Deferido c/ alteração 

De fato, pode ocorrer hematomielia traumática acompanhada de rotura medular sem que haja de fratura vertebral. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito 
do item. 

120  C E Deferido c/ alteração 

O tipo de lesão descrita no item é compatível com pessoa canhota, não destra. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 



CARGO 4: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE – ÁREA DE FORMAÇÃO: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

56  C E Deferido c/ alteração 

O processador AMD Phenom II X4 possui tecnologia de 45 nanômetros e é diferente AMD Phenom X4, que possui tecnologia de 65 nanômetros. Portanto, opta-se pela 
alteração do gabarito.  

 

CARGO 6: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE – ÁREA DE FORMAÇÃO: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

65  C E Deferido c/ alteração 

O circuito apresentado no item refere-se a um chopper step-up. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

107  C - Deferido c/ anulação 

A figura apresentada no item não deixa claro o sentido do enrolamento 1-1´. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

 

CARGO 7: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE – ÁREA DE FORMAÇÃO: ENGENHARIA ELETRÔNICA 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

93  C E Deferido c/ alteração 

O número octal 221 corresponde ao número decimal 145, e não ao número decimal 137, como afirmado no item em questão. Portanto, opta-se pela alteração do 
gabarito. 

 

CARGO 8: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE – ÁREA DE FORMAÇÃO: ENGENHARIA MECÂNICA 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

54  C - Deferido c/ anulação 

A grafia incorreta de uma das expressões matemáticas utilizados no item prejudicou seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

 

CARGO 9: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE – ÁREA DE FORMAÇÃO: ENGENHARIA QUÍMICA 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55  C - Deferido c/ anulação 

A redação do item é ambígua, razão pela qual se opta por sua anulação. 

59  C E Deferido c/ alteração 

Considerando os dados fornecidos no item, a reação não se encontra em equilíbrio. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito. 

94  C E Deferido c/ alteração 

A concentração correta da espécie A após 20 minutos é expressa por 2×10-3exp(-2) mol.L-1. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito. 

113  C - Deferido c/ anulação 

Por haver uma incoerência entre o item e seu comando, opta-se por sua anulação. 

 

CARGO 10: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE – ÁREA DE FORMAÇÃO: FÍSICA 

 

 



ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

52  C E Deferido c/ alteração 

As ondas progressivas podem se propagar tanto para a direita quanto para a esquerda, independente do sentido positivo do referencial. Dessa forma, opta-se por 
alterar o gabarito. 

56  C E Deferido c/ alteração 

No instante t=0 a velocidade não é nula. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito.  

 
58 C E Deferido c/ alteração 

A frequência natural de oscilação é aquela medida na ausência de forças externas, podendo ser representada em unidades, tais como, radianos/segundo e hertz. No 
caso específico do item, o resultado é de 31,4 radianos/segundo, que é igual a 5 Hertz. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito.  

100  E C Deferido c/ alteração 

De fato, é possível um gás expandir-se isotermicamente absorvendo uma quantidade de calor Q da atmosfera (reservatório térmico, alta temperatura), transformando 
este calor completamente em trabalho W (expansão). Logo, Q=W. Portanto, opta-se pela alteração do item. 

113  C E Deferido c/ alteração 

Devido ao equívoco na fórmula do item, opta-se por sua alteração.  

 

CARGO 11: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE – ÁREA DE FORMAÇÃO: QUÍMICA 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

104  E C Deferido c/ alteração 

O item está de acordo com a legislação pertinente ao tema nele tratado. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito.  

 

CARGO 12: PERITO LEGISTA DE 1ª CLASSE – ÁREA DE FORMAÇÃO: FARMÁCIA 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

61  C - Deferido c/ anulação 

A utilização do termo final ao invés de fiscal prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta pela anulação.  

90  C - Deferido c/ anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta por sua anulação. 

92  C E Deferido c/ alteração 

A colina acetilcolinesterase é responsável pela síntese e a acetilcolinesterase é responsável pela degradação da acetilcolina. Portanto opta-se por alterar o gabarito do 
item. 

93  C E Deferido c/ alteração 

A presença de alimento aumenta a absorção do medicamento em cápsula, porém diminui quando em solução oral. Portanto opta-se por alterar o gabarito do item. 

114  E - Deferido c/ anulação 

Houve erro material no gráfico apresentado no comando do item, razão pela qual se opta por sua anulação.  

115  E - Deferido c/ anulação 

Houve erro material no gráfico apresentado no comando do item, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 
CARGO 13: AUXILIAR DE PERÍCIA DE 1ª CLASSE 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51  E C Deferido c/ alteração 

De fato, os livores de hipóstase surgem, em média, de duas a três horas depois da morte e, em torno de doze horas do post mortem, fixam-se definitivamente e não 
mudam de posição com a mudança de decúbito do corpo. Portanto opta-se por alterar o gabarito do item. 

56  E - Deferido c/ anulação 

Não há, no item, informações suficientes para seu julgamento, razão pela qual se opta por sua anulação. 

59  C - Deferido c/ anulação 

Não há, no item, informações suficientes para seu julgamento, razão pela qual se opta por sua anulação. 

69  E C Deferido c/ alteração 



De fato, a esganadura é um tipo de asfixia mecânica sempre homicida ou acidental, sendo impossível sob a forma de suicídio. Portanto, opta-se por alterar o gabarito 
do item. 

72  C E Deferido c/ alteração 

O diâmetro das lesões provocadas pelos instrumentos perfurantes nem sempre é menor do que o diâmetro do instrumento como afirma o item. Portanto, opta-se por 
alterar o gabarito do item. 

73  C E Deferido c/ alteração 

O estilete é um instrumento cortante, e não perfurante. Portanto, opta-se por alterar o gabarito do item. 

107  E C   Deferido c/ alteração 

De fato, o herdeiro de agente público causador de lesão ao patrimônio público não consiste em sujeito ativo dos atos de improbidade administrativa. Portanto, opta-se 
por alterar o gabarito do item. 

118  C -  Deferido c/ anulação 

A redação do item é imprecisa, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 


