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Justificativas de anulação e alteração de Gabarito Preliminar 
 

 
INFORMÁTICA – Nível Médio 

 
Questão 13 
Parecer: alterada para alternativa D. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. De acordo com o site oficial da 
Microsoft, no PowerPoint 2007, um hiperlink pode ser uma conexão de um slide para outro slide da mesma 
apresentação. Logo, o item II também é correto, ou seja, os três itens apresentadas estão corretos. Desta 
forma, a única resposta correta para a questão é a alternativa D (todos corretos). 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – Nível Superior 
 
Questão 8 
Parecer: alterada para alternativa A. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. O pronome demonstrativo “este”, 
grifado no texto, é anafórico do substantivo “tema”, tendo em vista que recupera um termo já mencionado. 
Logo, o item II está incorreto. A alternativa correta é letra A, está correto o que se afirma em somente III e IV. 
 
Questão 10 
Parecer: anulada. 
Justificativa: houve erro material na elaboração da alternativa correta da questão. A palavra “solidária” é 
adjetivo, e não substantivo. Logo, a questão não possui alternativa correta. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Advogado 
 
Questão 35 
Parecer: anulada. 
Justificativa: houve erro material na elaboração da alternativa correta da questão. A questão indagava o 
candidato a apontar a alternativa incorreta. O gabarito apontou como sendo incorreta a alternativa C: “É 
vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas”. Realmente, por não contemplar 
a exceção existente no restante do artigo 836 da CLT, a alternativa está incorreta. No entanto, a alternativa D 
também se encontra incorreta, porquanto acrescenta, de modo propositadamente incorreto, a expressão 
“determinado pelo juiz”, na disposição literal do artigo 764 da CLT. Logo, a questão possui mais de uma 
alternativa possível. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Contador 
 
Questão 50 
Parecer: alterada para alternativa B. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A Programação Financeira das 
Entidades Públicas visa equalizar os ingressos e desembolsos, mantendo um fluxo de caixa equilibrado. 
Decorre dessa afirmativa que: havendo orçamento e, mesmo não existindo o financeiro, poderá ocorrer a 
despesa. 
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RESULTADO DOS RECURSOS – GABARITO PRELIMINAR

CANDIDATO RESULTADON° INSCRIÇÃO N° QUESTÃO

ALAN SOARES LEMOS 160.00187676/3 INDEFERIDO02

INDEFERIDO11

DEFERIDO13

INDEFERIDO17

INDEFERIDO18

INDEFERIDO40

ANA PAULA MASCARENHAS D OLIVEIRA 160.00186217/5 INDEFERIDO03

INDEFERIDO25

INDEFERIDO37

ANITA TOMIE TAKEDA 160.00183948/9 INDEFERIDO11

INDEFERIDO13

ARTHUR PORTO REIS GUIMARAES 160.00183512/6 DEFERIDO35

ATILA DARWICH DA SILVA 160.00184559/6 INDEFERIDO17

BRENDA MONTE DE ASSIS 160.00184814/6 INDEFERIDO25

DEFERIDO35

CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS 160.00185871/3 INDEFERIDO04

DEFERIDO10

CARLA LUCIANA GURJAO DE ARAUJO 160.00184481/7 INDEFERIDO08

INDEFERIDO25

DEFERIDO35

CHARLEI GOMES DE SOUZA MIRANDA 160.00188047/0 INDEFERIDO27

INDEFERIDO49

EDISON ANDRE GOMES RODRIGUES 160.00185680/3 INDEFERIDO11

DEFERIDO13

MONIQUE DE SOUZA CASTRO 160.00185778/3 INDEFERIDO03

INDEFERIDO04

DEFERIDO10

NATASHA COSTA FAVACHO 160.00187077/2 INDEFERIDO35

RAPHAEL BORGES REIS E SILVA 160.00184063/0 INDEFERIDO31

INDEFERIDO33

INDEFERIDO42

INDEFERIDO44

INDEFERIDO49

DEFERIDO50

RICARDO NASSER SEFER 160.00184241/6 INDEFERIDO35
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