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EDITAL NO 1, DE 8 DE MARÇO DE 2016. 
CONCURSO PÚBLICO 1/2016 PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE PERITO CRIMINAL DA CARREIRA DE 
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 
 
 

JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR DA  
PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM APLICADA EM 4/8/2019 

 
 
Questão 2-A: a questão foi anulada, pois não há alternativas corretas. O termo “solidariedade” está fora de 
contexto na alternativa apontada como correta pelo gabarito. 
 
Questão 68-A: a questão foi anulada, pois há mais de uma alternativa correta. Em acidentes fatais causados 
por choques elétricos produzidos por altas tensões, queimaduras elétricas são comuns. No entanto, a alternativa 
“A bandeira tricolor francesa, associada à Revolução de 1789 e à Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, foi utilizada como símbolo para a fixação dos valores trazidos pela Revolução. O azul representaria a 
liberdade; o branco, a igualdade; e o vermelho estaria associado à solidariedade.”, por não ter restringido o 
cenário a lesões produzidas por baixas tensões, também pode ser considerada correta. 
 
Questão 71-A: a questão foi anulada, pois não há alternativas corretas. No enunciado da questão, o termo 
“exame de microvestígios” foi empregado em sentido mais abrangente e usual, porém, de forma distinta de 
como ele o foi apresentado na apostila do curso. 
 
Questão 73-A: a questão foi anulada, pois há mais de uma alternativa correta. O termo caracterização, na forma 
como foi empregado na alternativa “plantas de Cannabis sativa não dependem de análises químicas para a 
respectiva caracterização.”, não é encontrado na apostila do curso. 
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