TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E
DE NÍVEL MÉDIO
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

ITEM
8

GABARITO PRELIMINAR
C

GABARITO DEFINITIVO
-

SITUAÇÃO
Deferido c/ anulação

O item sugere a ocorrência dupla da preposição "por", o que inviabiliza a estrutura em termos sintáticos. Por essa razão, o item deve ser anulado.
19
C
Deferido c/ anulação
Pela ocorrência de erro material na redação do item, opta-se por sua anulação.
20
E
Deferido c/ anulação
O fato de o item não especificar a esfera do poder (municipal, estadual ou federal) da autoridade em questão prejudicou seu julgamento, motivo pelo qual se opta pela
anulação do item.
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
25
C
Onde se lê “folder”, leia-se “folders”, a redação do item pode ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se pela sua anulação.
30
C
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, razão suficiente para sua anulação.

SITUAÇÃO
Deferido c/ anulação
Deferido c/ anulação

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO 7: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ITEM
17

GABARITO PRELIMINAR
C

GABARITO DEFINITIVO
E

SITUAÇÃO
Deferido c/ alteração

A conclusão do ensino médio não é exigência legal para trabalhar na construção civil, razão suficiente para a alteração de gabarito.

CARGO 1: ADMINISTRADOR
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
58
E
C
Deferido c/ alteração
De fato, o conteúdo do item está inteiramente correto, razão suficiente para a alteração de gabarito.
62
C
E
Deferido c/ alteração
Pela súmula vinculante 5, do Supremo Tribunal Federal, a ausência de defesa técnica oferecida por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição. Dessa forma, se opta pela alteração do gabarito do item.
82
C
E
Deferido c/ alteração
Ao contrário do afirmado no item, a identificação de pontos fracos e fortes da organização não é atributo dos elementos importantes para a construção de análise de
desempenho organizacional, motivo suficiente para alteração do gabarito do item.
95
C
Deferido c/ anulação
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo ao não diferenciar claramente, em sua abordagem, as fundações de direito público das fundações de direito privado.
Dessa forma, se opta pela anulação do item.
119
C
E
Deferido c/ alteração
A definição presente o item está incorreta, razão suficiente pra a alteração de gabarito.
CARGO 2: ANALISTA PROCESSUAL
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
102
E
Deferido c/ anulação
O item não deixa claro se há reincidência ou apenas maus antecedentes, de modo que não há como impor a exigência prevista no art. 44, § 3º, do Código Penal. Dessa
forma, opta-se pela anulação do item.
107
C
E
Deferido c/ alteração
Fábio não praticou apenas o crime de furto qualificado mediante emprego de chave falsa, como afirmado no item. Dessa forma, opta- se pela alteração do seu gabarito.
108
C
Deferido c/ anulação
O assunto tratado no item é controverso, motivo pelo qual se opta por sua anulação.
115
E
Deferido c/ anulação
Há controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a condenação em reparação civil como efeito da condenação criminal independentemente de pedido do Ministério
Público. Por esse motivo, opta-se por sua anulação.
119
C
Deferido c/ anulação
O item deixou de enunciar que o oficial de justiça deveria ter ido por três vezes ao endereço de Juliano. Como não se pode fazer tal inferência, opta-se pela anulação do
item.
120
C
E
Deferido c/ alteração
Na situação exposta no item, o prazo para a resposta é de vinte dias, dado que o art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 prevê prazo em dobro para a defensoria pública. Diante
disso, opta-se pela alteração do gabarito do item.

CARGO 4: CONTADOR
ITEM
54

GABARITO PRELIMINAR
C

GABARITO DEFINITIVO
E

SITUAÇÃO
Deferido c/ alteração

Existem exceções à regra da obrigatoriedade de consolidação das demonstrações contábeis. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
CARGO 5: AGENTE DE PROTEÇÃO
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
75
C
Não há informações suficientes, na situação hipotética, para o julgamento objetivo do item, motivo suficiente para sua anulação.

SITUAÇÃO
Deferido c/ anulação

CARGO 6: TÉCNICO JUDICIÁRIO
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
87
C
Deferido c/ anulação
O assunto abordado na redação do item – controle de prévio de constitucionalidade – extrapola os objetos de avaliação previstos no edital do concurso. Por esse
motivo, opta-se por sua anulação.

