
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA (EMAP)   
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO    

 
Justificativas de alteração do gabarito de itens 

                    (com base no caderno de prova modelo disponível no site do Cebraspe) 
 
CARGO 1: ANALISTA PORTUÁRIO I – ÁREA: ADMINISTRATIVA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

52 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. 

56 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. 

 
CARGO 4: ANALISTA PORTUÁRIO II – ÁREA: CONTRATOS 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

77 E - Deferido com anulação 

A utilização do termo “editado” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

 
CARGO 5: ANALISTA PORTUÁRIO II – ÁREA: FINANCEIRA E AUDITORIA INTERNA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

77 C E Deferido com alteração 

O documento do SIAFI que permite registrar a transferência de recursos financeiros entre duas unidades 
orçamentárias não é a nota de dotação, mas, sim, a ordem bancária. 

81 C E Deferido com alteração 

A contribuição de melhoria não é um imposto, mas, sim, uma das modalidades de tributo. 

83 C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. 

84 C E Deferido com alteração 

De acordo com o CTN, a penalidade pecuniária não pode caracterizar um tributo. 

 
CARGO 9: ESPECIALISTA PORTUÁRIO – ÁREA: ARQUITETURA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51 C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “imóvel” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

64 C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “outsides” em vez do termo “outsiders” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

65 E - Deferido com anulação 

O fato dos eixos cartesianos não terem sido bem definidos prejudicou o julgamento objetivo do item. 

 
  



CARGO 10: ESPECIALISTA PORTUÁRIO – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51 C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “imóvel” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

68 C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “outsides” em vez do termo “outsiders” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

69 E - Deferido com anulação 

O fato dos eixos cartesianos não terem sido bem definidos prejudicou o julgamento objetivo do item. 

95 C - Deferido com anulação 

Há divergência na literatura a respeito do assunto abordado no item. 

 
CARGO 11: ESPECIALISTA PORTUÁRIO – ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51 C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “imóvel” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

64 C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “outsides” em vez do termo “outsiders” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

65 E - Deferido com anulação 

O fato dos eixos cartesianos não terem sido bem definidos prejudicou o julgamento objetivo do item. 

 
 


