
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. (TELEBRAS) 
 PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 
 

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 DE NÍVEL SUPERIOR 

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

"Tellingly" e "convincingly" não são sinônimos, nem podem ser considerados equivalentes no contexto em questão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO 1 

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

Não obstante a ação ressarcitória por ato doloso de improbidade seja imprescritível, a ação de ressarcimento do 
débito apurado pelo TCU se sujeita ao prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 

66 C - Deferido com anulação
A ausência de informações relevantes prejudicou o julgamento objetivo do item. 

71 C - Deferido com anulação
A redação da assrtiva prejudicou o julgamento objetivo do item. 

77 C E Deferido com alteração
De fato, no julgamento de agravo regimental na Reclamação nº. 3979, o Plenário assentou que o artigo 103-A, 
parágrafo 3º, da Constituição Federal tem aplicação exclusiva às súmulas vinculantes, que possuem natureza 
constitucional específica e completamente distinta das súmulas convencionais, as quais não vinculam ou subordinam 
os demais órgãos do Poder Judiciário. 

92 C - Deferido com anulação
Existem decisões recentes do TST que conflitam com o entendimento exposto na OJ 191. 

115 E - Deferido com anulação
O Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296, com acórdão transitado em 
julgado, em 21/10/2021, antes da publicação do presente edital, julgou parcialmente procedente a ação para declarar 
a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade 
dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei. 
 
CARGO 2 

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

A falta de informações relevantes prejudicou o julgamento do item. 
73 C E Deferido com alteração

De fato, há erro no código apresentado no item. 
 
 
CARGO 3 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
63 C E Deferido com alteração

A Dívida consolidada líquida  é igual a 880.000. 



 
 
CARGO 4 

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

De fato, como as médias das variáveis aleatórias Y e X são respectivamente iguais a 2 e 5, tem-se que o valor esperado 
da diferença Z é igual a -3. 
 
CARGO 5 

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

O erro de digitação constante do item prejudicou seu julgamento objetivo. 
 

 
CARGO 8 

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

O erro de digitação constante do item prejudicou seu julgamento objetivo. 
 
CARGO 9 

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

O item expressa a descrição do alinhamento vertical. O alinhamento horizontal diz respeito ao alinhamento entre as 
práticas de gestão de pessoas (entre elas) por meio de um funcionamento comum e integrado. 

117 C - Deferido com anulação
O aprofundamento sobre Psicopatologia, necessário para a resolução do item, de fato não está previsto no edital de 
abertura do concurso. 
 
CARGO 12 

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

Com os dados apresentados, tal conclusão é somente para dezembro de 2021. 
92 E - Deferido com anulação

A tabela apresentada no enunciado prejudicou o julgamento do item. 
93 E - Deferido com anulação

A tabela apresentada no enunciado prejudicou o julgamento do item. 
94 E - Deferido com anulação

A tabela apresentada no enunciado prejudicou o julgamento do item. 
104 C - Deferido com anulação

A redação do item deveria considerar a partir da linha 2, o que induziu ao erro, pois na linha 1 não há nenhum número 
registrado.  
 
CARGO 13 

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

O erro de digitação constante do item prejudicou seu julgamento objetivo. 
 
CARGO 16 



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

A variação entre o momento da compra e o fechamento do terceiro dia é dado por 0,9 x 1,2 x 0,9 = 0,972, que 
corresponde a uma queda, no período, de 2,8% no valor patrimonial, que é superior a 1%. 
 
CARGO 17 

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

Quanto maior a frequência de propagação de uma onda, menor o seu comprimento de onda. Como as ondas UHF 
possuem frequência maior que as ondas VHF, as ondas VHF possuem comprimento de onda maior que as ondas UHF.

93 E C Deferido com alteração
Quanto maior o número de estados, maior a taxa de dados possível de ser transmitida em uma dada largura de banda. 
E, quanto maior o número de estados, maior é o erro potencial devido ao ruído e à atenuação no sistema. 

101 C E Deferido com anulação
Com o tráfego proveniente do enlace 1, o roteador 1 deveria ser capaz de processar pelo menos 0,501 Gbps, o que 
torna o item errado. 
 


