
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE PROFESSOR 

DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE NÍVEL 
SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO QUADRO PERMANENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB) 

Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito 
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: DANÇA CLÁSSICA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21 C E Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 

tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25 C       -                         Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

38                              C                                      E Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa forma, opta-
se pela alteração do gabarito. 

60  C                                        E  Deferido com alteração 

Allemande é uma forma de estrutura quaternária. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

109  E                                         C Deferido com alteração 

A metodologia de Agrippina Vaganova não repete nem imita nenhuma escola, sendo resultado de diferentes influências, 

e não se baseia em uma determinada escola especificamente. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: DANÇA 

MODERNA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21 C E Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 
tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25                                       C       -                  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                              C E Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 

forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: 

ARTES/HISTÓRIA DA DANÇA, CORPO, SUBJETIVIDADE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21                                 C                                      E Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 
tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25                                   C      -                                 Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                           C                           E Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 

forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

107  C                                       E Deferido com alteração 

A coreografia foi realizada por Fokine, e não por Massine conforme afirma o item. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
gabarito.  

 

 



 

 
 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: 

COOPERATIVISMO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21   C                   E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do 

mesmo tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25   C -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                     C                E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: CONSTRUÇÃO 

CIVIL  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C              E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 
tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25    C                      -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 
anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

99  C                          E  Deferido com alteração 

A adição de água ocorre após e não durante o transporte. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: DIREITO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C        E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 

tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C                -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                   C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 

forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: ELETRICIDADE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C     E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 

tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C          -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 
anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 

forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
 



 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C     E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 

tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C          -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

 

 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: FRANCÊS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C     E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 

tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C          -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 
anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 

forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
 

 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: LIBRAS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C     E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 

tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C          -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 
anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 

forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
 

57                    C -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 
anulação. 

 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: LOGÍSTICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C     E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 
tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C          -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 

forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
 

 

 



PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C     E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 
tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C          -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 

forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
 

120                    C E  Deferido com alteração 

Os cursos de técnico de segurança do trabalho não podem ser ministrados em estabelecimentos de ensino fundamental. 
Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – ÁREA DE CONHECIMENTO: VESTUÁRIO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C     E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 

tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C          -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

 

PEDAGOGO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C     E  Deferido com alteração 

O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do tipo IDE é mais lento que em um disco do tipo SATA do mesmo 
tamanho. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

25  C          -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua 

anulação. 

38                    C E  Deferido com alteração 

O desenvolvimento psicológico, na perspectiva de Erik Erikson, inicia-se no nascimento e não na concepção. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

 

 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

29  C -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 
 

 

TÉCNICO EM ELETRÔNICA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

29  C -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 



 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/VESTUÁRIO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

29  C -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

79  C E Deferido com alteração 

As costuras feitas em overloque não garantem bom acabamento.Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito 

86  C - Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

109  E -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 

TÉCNICO EM AUDIOVISUAL  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

29  C -  Deferido com anulação 

A redação do item causou ambiguidade, podendo ter induzido o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

87  C E  Deferido com alteração 

A capacidade de percepção dessas ondas está ligada à audição humana e não aos demais sentidos. Dessa forma, opta-se 
pela alteração do gabarito. 

99  C E  Deferido com alteração 

A medida de proporção correta da tela é 1:1,85 e não 11:85.Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 


