
IV CONCURSO PÚBLICO DO TCE - 2012 
 
A BANCA EXAMINADORA TORNA PÚBLICO AS JUSTIFICATIVAS  DAS 
ALTERAÇÕES DE GABARITO EM RESPOSTA AOS  RECURSOS INTERPOSTOS 
PELOS CANDIDATOS REFERENTES ÀS PROVAS OBJETIVAS DOS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 
 

• Área de Controle Externo – Administração em Saúde 
ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22 / Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
Gabarito A – questão 68 / Gabarito B – questão 70 
- Efetivamente, existe uma lista nacional. 
  
Gabarito A – questão 75/ Gabarito B – questão 78 
- Não há explicitamente, nesta lei, restrição à iniciativa privada na prestação de serviços. 
 
Gabarito A – questão 81/ Gabarito B – questão 62 
- Mais de uma opção como resposta correta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Área de Controle Externo – Ciências Contábeis 

ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22 /Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Área de Controle Externo – Controle Externo 

ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22 /Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
 
Gabarito A – questão 57 / Gabarito B – questão 60 
De acordo com o Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ (Capítulo 2, p. 11), o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ exerce a fiscalização de órgãos, 
entidades e de responsáveis por bens e dinheiros públicos da administração direta e indireta 
do Estado e de municípios jurisdicionados, no que tange: aos aspectos contábeis, 
financeiros, orçamentários, patrimoniais e operacionais; à gestão de pessoal; à 
aplicação das subvenções; e à arrecadação ou renúncia de receitas. Porém, como a 
questão não fez menção expressa que se tratava do disposto no Manual de Auditoria 
Governamental do TCE-RJ e os aspectos objeto de fiscalização dos Tribunais de Contas são 
mais abrangentes do que os citados no Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ e 
englobam a fiscalização dos “limites e procedimentos legais da execução de despesas”. 
Como todas as respostas estão corretas, a referida questão está anulada. 
 
Gabarito A – questão 67/ Gabarito B – questão 70 
Apesar de focar a técnica PEPS (conteúdo contemplado no edital), reconhecemos que os 
aspectos de contabilidade de custos (ainda que básicos) contidos na questão são relevantes 
para sua resolução. 
 

 
 
 
 
 
 



 
• Área de Controle Externo – Direito 

ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22/ Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica  
no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, Repercussão Geral (veiculado no 
Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
Gabarito A – questão 59/ Gabarito B – questão 52 
Por um erro material, em vez de ser digitado indivisíveis, foi escrito individuais, o que a 
altera completamente a assertiva e a torna incorreta, e por conseqüência, sem gabarito 
 
Gabarito A – questão 85 /Gabarito B – questão 81 
Questão versando sobre crimes de licitação e crimes de responsabilidade de prefeitos, tendo 
como resposta correta a alternativa que indicava como corretas as assertivas I, II, III e IV. 
Foi impugnada sob o argumento de erro na modalidade licitatória indicada na assertiva III. 
  Tema explorado dentro do ponto (“crimes previstos na lei geral de licitações” e 
“crimes de responsabilidade”), que, no entanto, conta com erro insuperável na elaboração, o 
que acarreta prejuízo à resposta do candidato. 
  Com efeito, tratando-se de compra de materiais, alcançando valores superiores a 
R$95.000.00 (noventa e cinco mil reais), adequado e regular seria a adoção da modalidade 
de licitação de tomada de preços, na forma do art. 23, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 
8.666/93. 
  A assertiva “III”, todavia, fazia menção à adoção da modalidade carta-convite, que, 
no norte estabelecido pelo art. 23, inciso II, alínea “a”, da Lei Geral das Licitações, tem 
como “teto” valores até R$80.000,00. 
  Não se descura que, como regra, o critério de seleção das diversas modalidades de 
licitação é econômico. A Lei nº 8.666/93 condicionou a adoção de determinada modalidade 
ao valor da contratação (neste sentido: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2009, p. 262/263). 
  O erro identificado compromete toda a higidez da questão formulada, razão da sua 
anulação. 



 
 

• Área de Controle Externo – Engenharia Civil 
ANULADAS:  
Gabarito A – questão 22/ Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
 
 
Gabarito A – questão 41 / Gabarito B – questão 44 
Não há resposta correta, pois os seguros podem ser considerados custos diretos da obra. 
 
Gabarito A – questão 68/ Gabarito B – questão 69 
A questão apresenta duas respostas corretas.  
-Todos os geradores de resíduos de construção são responsáveis por sua destinação correta. 
Ref: Política Nacional de Resíduos Sólidos;  
- Os resíduos Classe A podem ser reutilizados ou reciclados. Ref: Resolução Conama 
307/2002  

Gabarito A – questão 74/ Gabarito B – questão 70 
Existe uma norma ABNT - 1989 - NBR 5444 que apresenta outra simbologia como resposta 
a formulação desta questão. 
 
Gabarito A – questão 90/ Gabarito B – questão 87 
De acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais (itens 2.4.3.3.1 e 2.4.3.3.2), 
além de proporcionar a proteção lateral dos veículos, as barreiras rígidas também 
protegem pedestres e ciclistas, quando existem passeios laterais para este fim, que devem 
ser colocados entre as barreiras e guarda-corpos extremos. O enunciado da questão não cita 
a existência de passeio lateral, porém, na alternativa E há menção a passeios adjacentes às 
faixas de rolamento.  
 



 
• Área de Controle Externo – Tecnologia da Informação 

ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22 / Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Área Organizacional – Ciências Contábeis: 

ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22 /Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
 
 
Gabarito A – questão 73/ Gabarito B – questão 74 
Apesar de focar a técnica PEPS (conteúdo contemplado no edital), reconhecemos que os 
aspectos de contabilidade de custos (ainda que básicos) contidos na questão são relevantes 
para sua resolução.  

 
TROCA DE GABARITO - Área Organizacional – Ciências Contábeis 
Gabarito A – questão 87 /Gabarito B – questão 81 

Trocam seus gabaritos da letra “D” para letra “C” 
De acordo com o Manual de Procedimentos Orçamentários da Secretaria do Tesouro 
Nacional, serão considerados serviços de terceiros as despesas com:  
- Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem que 
ocorra a ampliação do imóvel; 
- Reparos em instalações elétricas e hidráulicas;  
- Reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris; e 
- Manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins. 
Quando a despesa ocasionar a ampliação relevante do potencial de geração de benefícios 
econômicos futuros do imóvel, tal despesa deverá ser considerada como obras e instalações, 
portanto, despesas com investimento. 
A questão fala em reparo e não cita ampliação relevante do potencial de geração de 
benefícios econômicos futuros do imóvel, portanto, a despesa deve ser classificada como 
serviço de terceiros. 
 

 



• Área Organizacional – Engenharia Civil  (possui apenas 01 gabarito): 
ANULADAS : 
questão 22 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
questão 41 
Não há resposta correta, pois os seguros podem ser considerados custos diretos da obra. 
 
questão 98 
A questão apresenta duas respostas corretas.  
-Todos os geradores de resíduos de construção são responsáveis por sua destinação correta. 
Ref: Política Nacional de Resíduos Sólidos;  
- Os resíduos Classe A podem ser reutilizados ou reciclados. Ref: Resolução Conama 
307/2002  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Área Organizacional – Organizacional: 
ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22 / Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
 
Gabarito A - questão 72 / Gabarito B - questão 72 
Anulada por não ser uma questão inédita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Área Organizacional – Pedagogia: 

ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22 /Gabarito B – questão 30  
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Área Organizacional – Tecnologia da Informação: 
 ANULADAS : 
Gabarito A – questão 22/ Gabarito B – questão 29 
Questão versando sobre princípios reitores da administração pública, tendo como resposta 
correta a alternativa que indicava como correta a opção que dispunha: “qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”. Foi impugnada sob o argumento de duplicidade de 
respostas certas.  
 Tema explorado dentro do ponto (“princípios básicos da administração”), que, no 
entanto, conta com problema insuperável nas respostas apresentadas, contendo pelo menos 
duas alternativas corretas. 
  Com efeito, a alternativa reputada correta inicialmente (“qualquer ato da 
Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deve ser 
precedido de procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa”) encontra amparo na posição consolidada no Supremo 
Tribunal Federal, como se verifica no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011, 
Repercussão Geral (veiculado no Informativo nº 641/STF). 
  Ocorre que, por equívoco na elaboração da questão, outra alternativa (“à luz do poder 
de autotutela da Administração Pública, a anulação de ato administrativo cuja formalização 
tenha repercutido no campo de interesses individuais demanda instauração de procedimento 
administrativo formal, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”) 
acabou se mostrando correta também. 
  De fato, na forma do AI 712.316 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,j. 
08/05/2012, “é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo 
dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa”. O 
conteúdo deste voto, somado aqueloutro do RE 594.296, leva à duplicidade de alternativas 
corretas, o que impõe a anulação da questão. 
 
 
Gabarito A - questão 65/ Gabarito B – questão 75 
As quatro afirmativas estão corretas, o que não está incluído nas opções de resposta. 
 
Gabarito A – questão 68 /Gabarito B - questão 65 
O enunciado está incompleto o que não permite que a questão seja resolvida 
adequadamente. 
 
Gabarito A – questão 82/ Gabarito B – questão 80 
O enunciado afirma que o endereço IP para a URL selecionada não está armazenado no host 
do usuário, nesse caso o protocolo de camada de aplicação DNS (Domain Na me System)) 
deverá ser utilizado para traduzir o nome do hospedeiro da páginaWeb solicitada para o 
endereço IP corresponde. Teremos, portanto, o uso de dois protocolos de camada de 
aplicação: DNS e HTTP (já mencionado no enunciado da questão). Como o DNS usa o 
protocolo de camada de transporte UDP e o HTTP usa o protocolo de camada de transporte 
TCP. A resposta correta da questão é: DNS, UDP e TCP, que não foi incluída nas 
alternativas da questão. 
 
 
TROCA DE GABARITO - Área Organizacional – Tecnologia da Informação : 
Gabarito A – Questão 57/Gabarito B – Questão 57 

Trocam seus gabaritos da letra “E” para letra “D” 
A alternativa D é a que melhor expressa o que está descrito no enunciado. 
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QUESTÃO 11 – Alteração de gabarito para todos os Cadernos de Questões: 
 
GABARITO A – ATENÇÃO: TROCA DE GABARITO (D) PARA (A) 
O gabarito oficial foi alterado, pois nas três partes destacadas do texto - I. 
“...em direção a uma sociedade fundada não mais no trabalho, mas no tempo 
vago”. II. “...entre as atividades que realizamos com o cérebro, as mais 
apreciadas...”. III. “...e sempre mais coisas com o cérebro” – em I, trata-se de 
advérbio de tempo, ligado ao adjetivo “fundada”; em II, trata-se de um advérbio 
de intensidade do adjetivo “apreciadas” e, em III, trata-se de um pronome 
indefinido, ligado ao substantivo “coisas”., daí que a opção (A) esteja correta, já 
que a classe de I e II é a mesma. 
 
 
QUESTÃO 61 – Alteração de gabarito para o Caderno de Questões C: 
 
Ocorreu um erro material na digitação do gabarito, que foi posteriormente 
retificado de B para C. 


