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Justificativas de alteração de gabarito de itens 
                    (com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
8  C - Deferido c/ anulação 
A flexão do infinitivo é opcional no caso apresentado no item e, além disso, há um problema conceitual advindo do 
uso da expressão “sujeito próprio”. Dessa forma, opta-se pela anulação do gabarito do item.  
25  E - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, pois não especifica a qual interstício o período de tempo se 
refere. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
31  C E Deferido c/ alteração 
Ao contrário do afirmado no item, não é em qualquer ato de improbidade administrativa que se prevê o 
ressarcimento integral pelo agente responsável pelo ato dos danos por ele causados. Por esse motivo, se opta pela 
alteração do gabarito do item. 
38  C E Deferido c/ alteração 
O ícone apresentado no item permite iniciar o processo de inserção de novo leiaute, e não de novo eslaide. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
45  C - Deferido c/ anulação 
A redação do item pode suscitar interpretações diferentes, com base na Constituição e na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, que traz exceções à lei. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 
46  C E Deferido c/ alteração 
Na situação descrita pelo item, não é dispensável a realização de processo licitatório, e sim da licitação. Diante disso, 
opta-se pela alteração do gabarito. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 1: ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
114  C - Deferido c/ anulação 
O termo “poderá” permite mais de uma interpretação: se visto no sentido de empoderamento, o item está correto, 
uma vez que a Administração possui o poder de anular seus atos administrativos ilegais pelo princípio da autotutela; 
porém, se visto no sentido de possibilidade, o item seria errado, pois não é uma opção da Administração anular seus 
atos administrativos ilegais, mas sim, um dever. Por esse motivo, opta-se pela anulação do gabarito do item. 



 
CARGO 5: ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
67  C - Deferido c/ anulação 
A conferência das requisições de compras recebidas a que se refere o item não está devidamente especificada. Se a 
conferência for documental, esta fica a cargo do setor de compras; se física, está a cargo do setor de almoxarifado. 
Portanto, opta-se pela anulação do item. 
80  C - Deferido c/ anulação 
Por haver divergência doutrinária e jurisprudencial no que tange ao assunto provimento de cargos do Poder 
Executivo, opta-se pela anulação do item. 

 
 


