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Justificativas de alteração do gabarito de questões 

                    (com base no caderno de prova modelo disponível no site do Cebraspe) 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS 

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

A utilização da expressão “poderá ser” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
56 C - Deferido com anulação

Houve lei que revogou o artigo cujo assunto é tratado na assertiva. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CARGO 1 

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

O Plano Diretor de Reforma do Estado realmente traz que a seguridade social é restrita àquela básica, sendo 
possível a operação de hospitais por instituições públicas não estatais. 
 
 
CARGO 3 

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

A redução referida no item é, na verdade, de 870 milhões. 
 
CARG0 4 

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

O assunto expresso no item extrapola o conteúdo programático previsto no edital do certame. 
106 E - Deferido com anulação

Dependendo da gravidade dos fatos apurados, a pena de demissão poderá também ser aplicada à hipótese do inciso 
IV do art. 221. 
 
 
CARGO 5 

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

O fato de a redação do item mencionar a prorrogação do prazo de validade, e não apenas a validade da licença em si 
prejudicou o julgamento do item. 

109 C - Deferido com anulação
Há divergência na literatura que trata do assunto abordado no item. 

120 C - Deferido com anulação
A parte em que se descreve "quando comparada a outros sistemas" é muito genérica e não especifica se é em 



relação somente às variantes de lagoas de estabilização ou se também a outros sistemas de tratamento secundário 
disponíveis atualmente. 
 
 
CARGO 6 

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

A redação do item possibilita dubiedade de interpretação. 
108 E - Deferido com anulação

Cobrou-se no item uma versão do referido programa que não constava do edital do certame. 
 


