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

 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

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

A menção equivocada de trecho do texto utilizado no enunciado do item prejudicou seu julgamento objetivo. 
33 C - Deferido com anulação

O uso da expressão “direito a um advogado” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO 3: ESPECIALISTA FEDERAL EM ASSISTÊNCIA À EXECUÇÃO PENAL - ÁREA: MÉDICO PSIQUIATRA 
 

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

A grafia do termo “musarínicos”, em vez da forma correta, muscarínicos, prejudicou o julgamento objetivo do item. 
 
CARGO 4: ESPECIALISTA FEDERAL EM ASSISTÊNCIA À EXECUÇÃO PENAL - ÁREA: ODONTOLOGIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

68 C E Deferido com alteração
A amida e o éster são os tipos de anestésicos mais utilizados na Odontologia, sendo a primeira menos tóxica, mais 
eficaz e com menor potencial alergênico do que os ésteres. 

71 C - Deferido com anulação
O uso do termo “suficiente” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

81 C - Deferido com anulação
Pelo fato da legislação possuir algumas particularidades regionais, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 
 
CARGO 5: ESPECIALISTA FEDERAL EM ASSISTÊNCIA À EXECUÇÃO PENAL - ÁREA: PSICOLOGIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
56 E - Deferido com 

Os conceitos tratados no item se confundem, razão pela qual seu julgamento foi prejudicado. 
85 C - Deferido com anulação

O fato de não se especificar se o psicólogo em questão atua somente no campo institucional prejudicou o 
julgamento objetivo do item. 
 
 
 



CARGO 6: ESPECIALISTA FEDERAL EM ASSISTÊNCIA À EXECUÇÃO PENAL - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL 
 

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

A dimensão investigativa passou a ser requisitada com maior ênfase, como exigência para construção da prática 
profissional em meados de 1990. 

53 E C Deferido com alteração
De fato, a dimensão investigativa no âmbito do serviço social é exercida sempre que o assistente social realiza 
entrevistas. 
 
NÍVEL MÉDIO 
 
CARGO 8: AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO PENAL 
 

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

Ao se afirmar que o termo ofício é adotado como única nomenclatura para todos os expedientes, a redação dá 
margem à possibilidade de que se trata de outros expedientes além de aviso, memorando e ofício. 

34 C - Deferido com anulação
A Constituição Federal garante que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com o sexo 
do apenado. Sendo assim, prejudicou-se o julgamento objetivo do item. 

52 C - Deferido com anulação
Como não se mencionou especificamente o uso do emprego da violência, elementar do tipo penal, caracterizou-se 
prejuízo na interpretação do item. 

54 E - Deferido com anulação
A redação do item possibilita a interpretação de que se trata da figura do roubo simples, o que, de certa forma, 
tornaria irrelevante  a real configuração do tipo. 

100 C - Deferido com anulação
A expressão “em nível estadual e distrital” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

109 E C Deferido com alteração
De fato, estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) é uma das características para ser transferido 
para estabelecimento penal federal. 
 


