
 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA (CODEVASF) 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE 
CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
Justificativas de alteração do gabarito de itens 

 (com base nos modelos de provas disponíveis no site do Cebraspe) 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS  
  

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO

No sistema operacional Windows, é possível alterar a data a 
partir do recurso Relógio, Idioma e Região, disponível no Painel 
de Controle. 

C - Deferido com anulação

Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 1: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

O planejamento organizacional é um nível tático do 
planejamento estratégico que contém ferramentas para ação no 
nível operacional. 

C - Deferido com anulação 

Há divergência na literatura que trata do assunto abordado no item. 
A definição da missão, da visão de futuro e das diretrizes de 
atuação sé requisito para que uma autarquia seja qualificada 
como agência executiva, de acordo com o Decreto. 

C - Deferido com anulação 

O erro de grafia presente na redação prejudicou o julgamento objetivo do item. 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve como um ajuste anual 
das metas colocadas pelo plano plurianual, prevendo aspectos 
como o reajuste do salário do presidente da República e 
estabelecendo a meta de superávit primário do governo para 
aquele ano e ajustes nas cobranças de tributos. 

E - Deferido com anulação 

A redação do item possibilita mais de uma interpretação, o que acabou por prejudicar seu julgamento objetivo. 
A lei orçamentária anual é o orçamento anual propriamente dito: 
prevê os orçamentos fiscal, da seguridade social e de 
investimentos das estatais, o que inclui o orçamento de 
investimentos da CODEVASF. 

C - Deferido com anulação 

A redação do item possibilita mais de uma interpretação, o que acabou por prejudicar seu julgamento objetivo. 
 
 
 



Nesse caso, o valor disponível para a abertura de créditos 
adicionais é de R$ 25.000.000. C - Deferido com anulação 

O fato de ter sido mencionado superávit orçamentário em vez do superávit financeiro prejudicou o julgamento 
objetivo do item. 

 
 

CARGO 2: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: CARTOGRAFIA 
 

ITEM 
GABARITO 

PRELIMINAR
GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

A superfície equipotencial do campo de gravidade é aquela que 
se aproxima mais do nível médio dos mares não perturbado, 
estendido sobre toda a Terra. 

C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “sobre”, em vez de “sob”, prejudicou o julgamento objetivo do item. 
Um ponto que se localiza em uma carta planialtimétrica cujo 
meridiano central é 15º terá fuso UTM igual a 28. C - Deferido com anulação 

A ausência de informações relevantes prejudicou o julgamento objetivo do item. 
Radares de abertura sintética são considerados sensores ativos 
porque utilizam antenas que emitem pulsos de energia na faixa 
espectral de micro-ondas: não existe um sensor equivalente ao 
radar que seja passivo. 

E - Deferido com anulação 

A redação do item possibilita mais de uma interpretação, o que acabou por prejudicar seu julgamento objetivo. 
Erro sistemático é o único tipo de erro que o método dos 
mínimos quadrados não consegue eliminar ou ajustar. E - Deferido com anulação 

A redação do item possibilita mais de uma interpretação, o que acabou por prejudicar seu julgamento objetivo. 
A ferramenta merge é utilizada para transformar várias camadas 
(shapes) em uma única camada (shape). E - Deferido com anulação 

O fato de não ter sido especificado o tipo de camada possibilita mais de uma resposta para o item. 
As coordenadas dos vértices que compõem limites naturais dos 
imóveis rurais devem ter precisão posicional igual ou superior a 
2 m. 

C - Deferido com anulação 

De fato, a Lei n.º 10.267/2001 não menciona nenhuma exigência em termos de precisão posicional. 
As coordenadas dos vértices que compõem os limites dos 
imóveis rurais devem ter precisão posicional igual ou superior a 
10 cm. 

E - Deferido com anulação 

De fato, a Lei n.º 10.267/2001 não menciona nenhum tipo de precisão posicional mínima. 
 
 

CARGO 3: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: CONTABILIDADE 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

Nesse caso, o valor disponível para a abertura de créditos 
adicionais é de R$ 25.000.000. C - Deferido com anulação 

O fato de ter sido mencionado superávit orçamentário em vez do superávit financeiro prejudicou o julgamento 
objetivo do item. 



 
CARGO 4: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ECONOMIA 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

Para um preço do produto igual R$ 5, a elasticidade-preço será 
igual a 1. E - Deferido com anulação 

Considerando-se a possibilidade de a elasticidade preço da demanda poder ser definida em MÓDULO, prejudicou-se 
o julgamento objetivo do item. 
Se o preço reduzir de R$ 5 para R$ 3, haverá uma resposta 
proporcional de demanda correspondente a redução do preço. C E Deferido com alteração 

A variação na demanda é maior do que a variação do preço. Portanto, uma redução no preço de 10% para um 
produto elástico, causará um aumento na quantidade demandada maior do que 10% para este mesmo produto.  
A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve como um ajuste anual 
das metas colocadas pelo plano plurianual, prevendo aspectos 
como o reajuste do salário do presidente da República e 
estabelecendo a meta de superávit primário do governo para 
aquele ano e ajustes nas cobranças de tributos. 

E - Deferido com anulação

A redação do item possibilita mais de uma interpretação, o que acabou por prejudicar seu julgamento objetivo. 
A lei orçamentária anual é o orçamento anual propriamente 
dito: prevê os orçamentos fiscal, da seguridade social e de 
investimentos das estatais, o que inclui o orçamento de 
investimentos da CODEVASF. 

C - Deferido com anulação

A redação do item possibilita mais de uma interpretação, o que acabou por prejudicar seu julgamento objetivo. 
Nesse caso, o valor disponível para a abertura de créditos 
adicionais é de R$ 25.000.000. C - Deferido com anulação

O fato de ter sido mencionado superávit orçamentário em vez do superávit financeiro prejudicou o julgamento 
objetivo do item. 

 
CARGO 5: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA AGRONÔMICA 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

A classe textural e a cor são propriedades morfológicas úteis na 
diferenciação de horizontes e na avaliação da drenagem do 
perfil do solo. 

C - Deferido com anulação 

Por haver erros conceituais na redação, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
Recomenda-se a utilização da fosfatagem como prática de 
correção desse solo, para aumentar a eficiência da adubação 
fosfatada por meio da aplicação de fertilizante de maior 
solubilidade. 

C E Deferido com alteração 

A fosfatagem não constitui prática de correção de solo.  
 
 
 
 



Na fertirrigação com efluente de esgoto tratado, o nitrito e o 
amônio são formas facilmente assimiláveis pelas plantas, ao 
contrário do que ocorre com o nitrato, a amônia e o nitrogênio 
orgânico, mesmo que presentes em teores consideráveis. 

C E Deferido com alteração

O controle do balanço de nutrientes na fertirrigação com efluente de esgoto tratado é mais difícil que na fertirrigação 
tradicional. 
O fluxo da radiação global é maior quando há nebulosidade 
parcial e o Sol não está totalmente encoberto do que em dias de 
céu claro. 

C - Deferido com anulação

Uma vez que o fluxo radiante é relativo, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
No recebimento provisório, deverão estar saneadas todas as 
pendências de execução dos serviços, seja em relação a prazo, 
seja em relação a pagamentos. 

C - Deferido com anulação

Considerando-se que podem existir exceções e ocorrer a emissão do termo de recebimento provisório, existindo 
pendências de execução dos serviços, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e o Sistema de Custos de Obras 
Rodoviárias (SICRO) são exemplos de sistemas de referência de 
custos para obtenção dos valores dos custos unitários na 
elaboração do orçamento de uma obra pública. 

C - Deferido com anulação

Por haver erro na descrição da sigla, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
 
CARGO 6: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

Rios intermitentes estão diretamente relacionados à ocorrência 
de grandes períodos de seca. C - Deferido com anulação 

A relação estabelecida na redação prejudicou o julgamento objetivo do item. 
Devido à densa cobertura vegetal da amazônia, os principais 
sensores remotos disponíveis não conseguem detectar 
desmatamento seletivo, sendo restritos, basicamente, à 
detecção do corte raso da floresta e à identificação de solo 
exposto. 

C - Deferido com anulação 

Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item.  
Devido à presença de raízes profundas, grande parte da 
biomassa vegetal do cerrado pode ser encontrada abaixo do 
solo. 

C - Deferido com anulação

O fato de haver controvérsias quanto à grafia do bioma mencionado na redação prejudicou o julgamento objetivo do 
item. 
É exigido prévio licenciamento ambiental para o funcionamento 
de estabelecimentos que utilizem recursos ambientais efetiva 
ou potencialmente poluidores. 

C - Deferido com anulação

A redação do item possibilita mais de uma interpretação. 
No recebimento provisório, deverão estar saneadas todas as 
pendências de execução dos serviços, seja em relação a prazo, C - Deferido com anulação



seja em relação a pagamentos. 
Considerando-se que podem existir exceções e ocorrer a emissão do termo de recebimento provisório, existindo 
pendências de execução dos serviços, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e o Sistema de Custos de Obras 
Rodoviárias (SICRO) são exemplos de sistemas de referência de 
custos para obtenção dos valores dos custos unitários na 
elaboração do orçamento de uma obra pública. 

C - Deferido com anulação

Por haver erro na descrição da sigla, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
 
CARGO 7: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO

Marcelo, servidor público presidente de uma comissão de 
licitação para a contratação de uma obra pública por 
concorrência, tendo verificado empate entre duas propostas de 
empresas que não faziam jus ao tratamento diferenciado, 
realizou sorteio em ato público para definir a vencedora. Nessa 
situação, Marcelo agiu corretamente. 

C - Deferido com anulação

Pela redação do item, não ficou claro que já haviam sido utilizados os critérios de desempate constantes do § 2.º do 
artigo 3°, sendo que o sorteio só deveria ser utilizado após todos os outros critérios de desempate do referido inciso. 
Caso a administração decida revogar a licitação, deve conceder 
prazo recursal de 5 dias úteis a contar da lavratura da ata da 
reunião em que a decisão tenha sido tomada. 

C - Deferido com anulação

O ato da revogação pode ocorrer tanto por intimação quanto por lavratura da ata. 
Se o valor estimado da referida obra for de $ 500.000, a licitação 
poderá ser inexigível. C - Deferido com anulação 

A relação estabelecida na redação prejudicou o julgamento objetivo do item. 
A deliberação quanto à homologação e à adjudicação desse 
objeto da licitação pela autoridade competente da 
administração é procedimento para o processamento e o 
julgamento dessa licitação. 

C - Deferido com anulação 

A redação do item possibilita a interpretação de que a homologação e adjudicação ocorrem antes do processamento 
e julgamento da licitação. 
No recebimento provisório, deverão estar saneadas todas as 
pendências de execução dos serviços, seja em relação a prazo, 
seja em relação a pagamentos. 

C - Deferido com anulação 

Considerando-se que podem existir exceções e ocorrer a emissão do termo de recebimento provisório, existindo 
pendências de execução dos serviços, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e o Sistema de Custos de Obras 
Rodoviárias (SICRO) são exemplos de sistemas de referência de 
custos para obtenção dos valores dos custos unitários na 
elaboração do orçamento de uma obra pública. 

C - Deferido com anulação 

Por haver erro na descrição da sigla, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 



O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) aglutina 
todo o conhecimento técnico necessário à elaboração de 
orçamentos de obras e serviços no âmbito do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 

C E Deferido com anulação 

Para a elaboração de orçamentos de obras rodoviárias outros elementos devem ser considerados para sua 
elaboração além do SICRO.  

 
CARGO 8: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA DE AGRIMENSURA 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO

A superfície equipotencial do campo de gravidade é aquela que 
se aproxima mais do nível médio dos mares não perturbado, 
estendido sobre toda a Terra. 

C - Deferido com anulação

A utilização do termo “sobre”, em vez de “sob”, prejudicou o julgamento objetivo do item. 
Um ponto que se localiza em uma carta planialtimétrica cujo 
meridiano central é 15º terá fuso UTM igual a 28. C - Deferido com anulação

A ausência de informações relevantes prejudicou o julgamento objetivo do item. 
Radares de abertura sintética são considerados sensores ativos 
porque utilizam antenas que emitem pulsos de energia na faixa 
espectral de micro-ondas: não existe um sensor equivalente ao 
radar que seja passivo. 

E - Deferido com anulação

A redação do item possibilita mais de uma interpretação, o que acabou por prejudicar seu julgamento objetivo. 
A ferramenta merge é utilizada para transformar várias 
camadas (shapes) em uma única camada (shape). E - Deferido com anulação

O fato de não ter sido especificado o tipo de camada possibilita mais de uma resposta para o item. 
No recebimento provisório, deverão estar saneadas todas as 
pendências de execução dos serviços, seja em relação a prazo, 
seja em relação a pagamentos. 

C - Deferido com anulação

Considerando-se que podem existir exceções e ocorrer a emissão do termo de recebimento provisório, existindo 
pendências de execução dos serviços, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e o Sistema de Custos de Obras 
Rodoviárias (SICRO) são exemplos de sistemas de referência de 
custos para obtenção dos valores dos custos unitários na 
elaboração do orçamento de uma obra pública. 

C - Deferido com anulação

Por haver erro na descrição da sigla, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARGO 9: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA DE PESCA 



 

ITEM 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

O levantamento topográfico planialtimétrico da área e o 
piqueteamento de todo o perímetro dos tanques são 
recomendações que podem constar da etapa de escolha da área 
para a prática da psicultura de pequeno porte. 

C - Deferido com anulação 

A grafia incorreta do termo “piscicultura” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
A carne mecanicamente separada (CMS) de pescado é uma 
matéria-prima de alto valor proteico e baixo teor de lipídios que 
pode ser empregada na elaboração de diversos produtos de 
valor agregado. 

E - Deferido com anulação 

A relatividade de a CMS poder ou não ser considerada uma matéria-prima secundária prejudicou o julgamento 
objetivo do item. 
A preparação de rãs para o abate se inicia com a seleção dos 
animais de acordo com sua aparência, seu peso e suas 
condições de saúde, sendo sua alimentação suspensa 36 horas 
antes do abate. 

C - Deferido com anulação

Há divergência na literatura que discorre sobre o assunto de que trata o item. 
As operações de bordo na pesca industrial de camarão 
envolvem a captura, o manuseio e o armazenamento no barco 
pesqueiro, sendo necessária, nessa última etapa, a utilização de 
gelo para acondicionar os camarões.  

E - Deferido com anulação

A utilização do termo “necessária”, ao se referir a utilização de gelo, prejudicou o julgamento objetivo do item. 
As macrófitas ilustradas na figura 1, ao contrário das demais 
pressões, são utilizadas para reduzir a demanda biológica por 
oxigênio (DBO), o que, consequentemente, reduz a 
contaminação por químicos e torna o ambiente mais propício 
para a vida aquática. 

E C Deferido com alteração

De fato, as macrófitas reduzem a DBO e também contribuem para a redução da contaminação química. 
No recebimento provisório, deverão estar saneadas todas as 
pendências de execução dos serviços, seja em relação a prazo, 
seja em relação a pagamentos. 

C - Deferido com anulação

Considerando-se que podem existir exceções e ocorrer a emissão do termo de recebimento provisório, existindo 
pendências de execução dos serviços, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 

 
CARGO 10: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

No recebimento provisório, deverão estar saneadas todas as 
pendências de execução dos serviços, seja em relação a prazo, 
seja em relação a pagamentos. 

C - Deferido com anulação 

Considerando-se que podem existir exceções e ocorrer a emissão do termo de recebimento provisório, existindo 
pendências de execução dos serviços, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 



O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e o Sistema de Custos de Obras 
Rodoviárias (SICRO) são exemplos de sistemas de referência de 
custos para obtenção dos valores dos custos unitários na 
elaboração do orçamento de uma obra pública. 

C - Deferido com anulação 

Por haver erro na descrição da sigla, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
 
CARGO 11: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

O momento fletor e o resultante momento de todas as forcas 
normais internas de uma porção em uma seção transversal em 
relação a um eixo tangencial que passa centroide dessa seção. 

C - Deferido com anulação 

Há divergência na literatura que discorre sobre o assunto de que trata o item. 
São exemplos de propriedades mecânicas do material: a 
tenacidade do material, que e capacidade do material em 
absorver energia antes de sua ruptura; e o módulo de 
elasticidade, que relaciona a tensão e deformação na região 
elástica. 

C - Deferido com anulação 

A utilização da expressão “antes de sua ruptura” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
Os axiomas fundamentais da dinâmica dos fluidos são as leis de 
conservação: conservação de massa, conservação de momento 
linear e conservação de energia. 

C - Deferido com anulação

Há divergência na literatura que discorre sobre o assunto de que trata o item. 
Forças de excitação podem provocar a ressonância em sistema 
mecânico quando a frequência de excitação coincide com a 
frequência natural. 

C - Deferido com anulação

Não foi especificado se o sistema mecânico deve considerar ou não o amortecimento, o que prejudicou o julgamento 
objetivo do item. 
As NRs são portarias do antigo Ministério do Trabalho, com 
força de lei, editadas com base na Constituição Federal de 1967, 
que alcançam apenas os empregados. 

C E Deferido com alteração

As referidas normas consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e 
trabalhadores, ou seja, não alcançam apenas os empregados.  

 
 

A temperatura efetiva e medida por intermédio do termômetro 
de bulbo úmido, desconsiderando-se a influencia da velocidade 
e da umidade relativa do ar. 

E - Deferido com anulação

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. 
A temperatura efetiva e medida por intermédio do termômetro 
de bulbo úmido, desconsiderando-se a influencia da velocidade 
e da umidade relativa do ar. 

E - Deferido com anulação

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. 
No recebimento provisório, deverão estar saneadas todas as C - Deferido com anulação



pendências de execução dos serviços, seja em relação a prazo, 
seja em relação a pagamentos. 
Considerando-se que podem existir exceções e ocorrer a emissão do termo de recebimento provisório, existindo 
pendências de execução dos serviços, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e o Sistema de Custos de Obras 
Rodoviárias (SICRO) são exemplos de sistemas de referência de 
custos para obtenção dos valores dos custos unitários na 
elaboração do orçamento de uma obra pública. 

C - Deferido com anulação

Por haver erro na descrição da sigla, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
 
CARGO 12: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: GEOLOGIA 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

O mármore é o produto de metamorfismo do calcário, tendo a 
mesma composição mineralógica, mas com textura 
reconstituída. 

C E Deferido com alteração 

Os minerais que constituem os mármores formados pelo metamorfismo não são os mesmos do calcário original.  
O Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas 
(SPRING) executa o processamento digital de dados 
alfanuméricos. 

E C Deferido com alteração 

De fato, o SPRING também pode processar dados alfanuméricos. 
 
CARGO 14: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

Microsoft reported that over three-thirds of the cyberattacks 
happened to companies and organizations located in the USA. C E Deferido com alteração 

O percentual de 80% constante do texto corresponde a mais que dois terços, não a mais que três terços.  
 



CARGO 15: ASSESSOR JURÍDICO – ÁREA: DIREITO 
 

ITEM GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO SITUAÇÃO 

Ente da federação que celebre parceria público-privada poderá 
prever, em cláusula contratual, a repartição de riscos entre as 
partes, inclusive quando relacionados a caso fortuito ou força 
maior. 

C - Deferido com anulação 

Na parceria público-privada, não há faculdade de se prever a repartição de riscos entre as partes, inclusive os 
referentes a caso fortuito e força maior, e sim o dever. 
De acordo com o STJ, a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica em crimes ambientais depende da imputação 
simultânea do ente moral e da pessoa natural que atua em seu 
nome ou em seu benefício. 

C - Deferido com anulação 

A jurisprudência não mais adota a chamada teoria da "dupla imputação", motivo por que se prejudicou o julgamento 
do item. 
Inexistindo dispositivo expresso, constitucional ou legal, que 
defina a justiça competente para o julgamento dos crimes 
ambientais, o STJ entende ser residual a competência da justiça 
comum estadual. 

E - Deferido com anulação

A utilização do termo “residual” prejudicou o julgamento do item. 
Os tratados de direito tributário celebrados entre a União e os 
estados são considerados normas complementares e integram a 
legislação tributária. 

C E Deferido com alteração

Não há que se falar em tratados celebrados entre entes federativos nacionais. 
O juízo trabalhista está legalmente autorizado a arbitrar 
honorários advocatícios de sucumbência recíproca, sendo 
proibida a compensação entre os honorários. 

C - Deferido com anulação

Por não haver relação direta entre a cobrança constante da redação e a situação hipotética do enunciado, 
prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
Por diversidade da base de financiamento da seguridade social 
compreende-se o fato de esta ser financiada por diferentes 
fontes, entre as quais as contribuições oriundas dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos poderes públicos e até 
mesmo a sociedade, que participa de forma direta ou indireta. 

C - Deferido com anulação

A redação do item possibilita mais de uma interpretação, motivo por que se prejudicou seu julgamento objetivo. 
 
 


