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Justificativas de alteração do gabarito de questões 
                    (com base no caderno de prova modelo disponível no site do Cebraspe) 

 
CARGO 1: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
2 C - Deferido com anulação

O erro de grafia na expressão “nos períodos anteriores”, na opção apontada como gabarito, prejudicou o julgamento 
objetivo da questão. 

19 D - Deferido com anulação
O enunciado da questão não forneceu elementos suficientes para o julgamento objetivo da questão. 

39 A - Deferido com anulação
A questão apresenta mais de uma opção correta, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. 

44 D - Deferido com anulação
A questão apresenta mais de uma opção correta, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. 

80 E - Deferido com anulação
A questão apresenta mais de uma opção correta, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. 

93 D - Deferido com anulação
O comando da questão prejudicou seu julgamento objetivo. 
 
CARGO 2: DATILOSCOPISTA POLICIAL 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
11 B - Deferido com anulação

A redação da opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
30 A - Deferido com anulação

A redação da opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
82 E - Deferido com anulação

A redação da opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
89 C - Deferido com anulação

O comando da questão prejudicou seu julgamento objetivo. 
 
CARGO 3: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
10 A - Deferido com anulação

A redação da opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
51 B - Deferido com anulação

A questão apresenta mais de uma opção correta, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. 
 
 
CARGO 4: ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO



32 B - Deferido com anulação
Da forma como está redigida, a questão resulta em 0,4 e, não havendo opção correspondente a este resultado, 
prejudicou-se o julgamento objetivo da questão. 

78 E - Deferido com anulação
A questão possibilita mais de uma interpretação, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. 

91 D - Deferido com anulação
Há erro conceitual no enunciado, pois a lei não cria a empresa pública, e sim autoriza a sua criação. 
 
CARGO 5: MÉDICO-LEGISTA 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
10 A - Deferido com anulação

A redação da opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
51 A - Deferido com anulação

A redação da opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
74 C - Deferido com anulação

O comando da questão prejudicou seu julgamento objetivo. 
82 E - Deferido com anulação

A redação da opção apontada como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão. 
 
 
CARGO 6: TÉCNICO EM NECROPSIA 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
69 B - Deferido com anulação

O comando e o erro de grafia na expressão “equimose” na opção apontada como gabarito prejudicaram o julgamento 
objetivo da questão. 

84 B - Deferido com anulação
A questão apresenta mais de uma opção correta, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. 
 


