
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

PARA 
AS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MPU 

 
Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito 

(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 

CARGO 1: ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
 73 C -  Deferido com anulação

Em razão do fato de os conceitos de centralização/descentralização e de concentração/desconcentração não são mutuamente 
excludentes, opta-se pela anulação do item. 
 74 C -  Deferido com anulação

Há divergência na doutrina no que se refere à classificação dos órgãos que integram a administração pública, razão pela qual 
se opta pela anulação do item. 
 104 C -  Deferido com anulação

Segundo o Manual da Despesa Nacional, os programas são de dois tipos: Programas Finalísticos e Programas de Apoio às 
Políticas Públicas e Áreas Especiais. As ações, conforme suas características, podem ser classificadas como atividades, projetos 
ou operações especiais. Assim, a classificação correta é do programa e não da ação.  
 107 E C  Deferido com alteração

As operações especiais são despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento da ação de 
Governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta em bens ou serviços. 
 147 C E  Deferido com alteração

Não é desnecessário levar em conta os custos de armazenagem, seguro e depreciação no cálculo do custo do estoque de 
segurança. Por essa razão, opta-se por alterar o item de CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 2: ANALISTA DE ANTROPOLOGIA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C - Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
 111  C -  Deferido com anulação

A ressignificação do conceito de quilombos permitiu a relativização e a ampliação do desse conceito enfatizando os elementos
de identidade e de território. Desde a década de cinquenta, alguns estudos das ciências sociais vêm trazendo a questão de que 
os quilombos não se restringem ao período escravista. Vários agrupamentos de população negra foram identificados em 
distintas regiões brasileiras, sobretudo em lugares mais afastados dos centros urbanos e das regiões industrializadas do país, 
como lugares de refúgio. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 

 112 C -  Deferido com anulação

Não se pode afirmar que os estudos da Escola de Chicago fornecem subsídio para a patologia social por haver divergências
bibliográficas sobre o assunto. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 

 
 
 
 
 



 

CARGO 3: ANALISTA DE ARQUEOLOGIA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 69 E C  Deferido com alteração

O item está de acordo com a alínea d da Lei n.º 3924/61, alínea d. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO 
para CERTO. 

 79 C -  Deferido com anulação

 Há, no item, imprecisão a respeito da data de ocorrência da erupção do Vesúvio. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 

 83 C E  Deferido com alteração

Segundo a legislação arqueológica (Lei 3.924/61), todo o patrimônio arqueológico nacional é amparado, independentemente de 
tombamento ou inscrição em inventário oficial. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 

 125 C E  Deferido com alteração

 A prefeitura não deverá cercar a área nem realizar qualquer obra ou procedimento que afete o solo ou subsolo da área do sítio 
ou cercanias, sem prévia autorização do IPHAN. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 

 137 E C  Deferido com alteração

São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos dessa 
espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se espécimes das 
espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em cativeiro para fins 
comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins comerciais. Por essa razão, 
opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 

 

CARGO 4: ANALISTA DE ARQUITETURA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 83 C E  Deferido com alteração

A maxim-ar é uma báscula que conta com um pivô horizontal que se desloca verticalmente no abrir, e seu acionamento 
proporciona uma abertura superior que se projeta para fora. Ao contrário do que diz o item, não há projeção interna. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. 
 90 C -  Deferido com anulação

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Art. 24. É dispensável a licitação: XV - para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou 
entidade. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 
 91 C -  Deferido com anulação

Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: VI - a subcontratação total 
ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Por essa razão, opta-se por anular o item. 

 

CARGO 5: ANALISTA DE ARQUIVOLOGIA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 75 E C  Deferido com alteração

Essa é uma exigência do programa de gestão de documentos, razão pela qual opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para 
CERTO.  
 



77 C - Deferido com anulação

Há divergência conceitual no assunto tratado no item. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 

 110 C -  Deferido com anulação

Não há, no item, todas as informações necessárias para seu correto julgamento. Por essa razão, opta-se por anular o item. 

 

CARGO 6: ANALISTA DE BIBLIOTECONOMIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios 
de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar conflitos” conferiu 
ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 80 E -  Deferido com anulação

O item faz referência ao campo 440, o qual não está presente no registro apresentado, tendo sido substituído pelo campo 490.
Por essa razão, opta-se por anular o item. 
 105 E C  Deferido com alteração

Segundo a literatura, os tipos de avaliação que empregam a abordagem metodológica são quantitativa, qualitativa ou pluralista. 
A abordagem quantitativa descreve significados que são inerentes aos fenômenos e aos processos analisados e, por isso, é 
considerada objetiva. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO.  
 113 C -  Deferido com anulação

 O nome do portal é JUS NAVIGANDI, e não JUS NAVEGANDI, como aponta o item, razão pela qual se opta por anular o item. 

 

CARGO 7: ANALISTA DE BIOLOGIA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 66 C E  Deferido com alteração

O item está errado, porque na forma mais alongada e estreita, haverá maior possibilidade de influência da matriz (efeito de 
borda), atenuando o efeito de barreira, ainda que a área de contato seja maior porque o perímetro nesta forma geométrica é 
maior que na circular. Sendo a largura estreita, a distância entre as duas bordas é menor no formato linear que no circular, 
facilitando a irrupção através da barreira. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
 77 C -  Deferido com anulação

O item é verdadeiro para a maioria das espécies (hipoestomáticas), não para todas. Como exemplo, as espécies epiestomáticas 
possuem células guardas e estômatos concentrados na face superior (adaxial). Este é o caso das Nynpheaceae. Também 
ocorrem variações (epiestomáticas, anfiestomáticas e hipoestomáticas) mesmo dentro do mesmo gênero. Por esse motivo, opta-
se por anular o item. 
 92 C E  Deferido com alteração

No sistema UTM o valor do limite da latitude (Linha do Equador) é de 10.000.000 metros (10.000quilômetros). A questão fala 
em 10.000 metros, razão pela qual se opta pela alteração de CERTO para ERRADO. 
 122 E C  Deferido com alteração

São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos dessa 
espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se espécimes das 
espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em cativeiro para fins 
comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins comerciais. Por essa razão, 
opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
 142 C -  Deferido com anulação

O item trata de maneira equitativa a possibilidade de o levantamento da fauna ser feito tanto na área de influência do 
empreendimento quanto em áreas de características semelhantes próximas ao local de construção da usina. Segundo o art. 6º 
da IN IBAMA 146, de 2007, apenas em caso excepcional há essa possibilidade. 

 

 

 

 



 

 

CARGO 8: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 61 C E  Deferido com alteração

A metófara correta para descrever a equidistância entre governo, usuários e operadores - com a agência regulatória ao centro -
é a do triângulo equilátero e não isósceles. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
 63 C -  Deferido com anulação

A construção do item é ambígua, pois a expressão "esvaziou os poderes do Conselho de Comunicação Social" pode ser 
interpretada como o esvaziamento das possibilidades de atuação Conselho na regulamentação dos serviços desde TV a cabo, 
MMDS e DTH, o que é CORRETO. Também pode ser interpretada como um esvaziamento efetivo da esfera de atuação do 
Conselho, o que é ERRADO, na medida em que este ainda não havia sido instalado quando foi criada a ANATEL. Por essa razão, 
opta-se pela anulação do item. 
 70 E -  Deferido com anulação

O uso do termo DENÚNCIA não está apropriado e não permite demonstrar se houve ou não o cumprimento do que foi disposto 
no Código de Ética da Radiodifusão Brasileira. O item, portanto, deve ser anulado. 
 81 C -  Deferido com anulação

Entende-se que o termo "multimídia" pode ser aplicado em um sentido amplo, como conteúdo apreendido por vários sentidos, 
conforme enunciado no item. Também pode ser utilizado em sentido mais estrito, como o processo de integração de diferentes 
modalidades de mídia, a partir dos processos de convergência digital. Tendo em vista que tal polissemia pode induzir a mais de 
uma interpretação, sugere-se a anulação da questão. Por essa razão, opta-se por anular o item. 

 88 C -  Deferido com anulação

O critério "proximidade" é, sem dúvidas, importante na seleção dos fatos que serão noticiados. Contudo, de acordo com a 
perspectiva do newsmaking, tal critério faz referência tanto à proximidade geográfica como à afinidade cultural. Ele é também 
relativizado durante o processo de seleção dos fatos. Um evento próximo certamente disputa espaço com acontecimentos que 
sejam detentores de outros valores notícia (relevância, interesse público, disponibilidade de fontes etc.). Nesse sentido, não é 
possível caracterizá-lo como "essencial" para a escolha dos fatos, conforme relatado no item.  Por essa razão, opta-se por anulá-
lo. 
 90 C E  Deferido com alteração

O enunciado foi construído de forma a reduzir a definição sobre prática do off ao mero boato, restringindo-se apenas a sua 
conotação negativa. Embora não seja recomendado, o recurso do off pode ser aplicado em certas situações durante a apuração 
jornalística. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
 93 E C  Deferido com alteração

A questão utiliza o verbo DEVER para se referir à exclusão do "grupo de referência os próprios colegas de redação e seus pares 
profissionais de outros veículos de comunicação" na redação das matérias. Trata-se de uma situação IDEAL e que deveria ser 
seguida pelos jornalistas no sentido de pautarem suas matérias pelo interesse público e não pela avaliação dos pares. Por essa 
razão, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
 95 E C  Deferido com alteração

A atualidade, a novidade, a veracidade e o interesse público são, de fato, características fundamentais do discurso jornalístico. 
Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
 102 C -  Deferido com anulação

O enunciado no item questão não possui fundamento teórico ou empírico, não podendo ser observada ou comprovada, o que dá 
margem a interpretações ambíguas. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 

 

CARGO 9: ANALISTA DE CONTABILIDADE/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

37 C -  Deferido com anulação 

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios 
de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar conflitos” conferiu 
ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

 

 



95 C E  Deferido com alteração 

Segundo o artigo 24 da Lei 10.180/2001: Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal: IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração INDIRETA federal. Por essa razão, opta-se 
por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
98 C E  Deferido com alteração 

Desde a criação da Controladoria-Geral da União a Secretaria Federal de Controle Interno não integra o Ministério da Fazenda. 
Assim, a questão vai de encontro ao artigo 17 da Lei 10.683, de 2003. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de CERTO 
para ERRADO. 
118 C E  Deferido com alteração 

O resultado patrimonial é apurado procedendo-se ao somatório das variações ativas e destas, diminuindo-se o somatório das 
variações passivas. A diferença existente será o resultado patrimonial do exercício. Na demonstração das variações patrimoniais, 
podemos observar a existência de uma diferença que, sendo positiva, representará superávit e, sendo negativa, representará 
déficit. Dessa forma conforme os dados da assertiva: Variações Ativas: REO 50.000 + 7.000;Total 57.000. Variações Passivas: 
REO 50.000 + 10.000; IEO 1.000; Total 61.000. Resultado Patrimonial (déficit patrimonial): 57.000 – 61.000 = (4.000). Portanto, 
verifica-se déficit patrimonial de 4.000, e não superávit patrimonial de 20.000 como afirma o item.  Por esse motivo, opta-se por 
alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
119 C E  Deferido com alteração 

O quadro ao qual o item se vincula apresenta um total de receitas orçamentárias de R$ 57.000,00 (receita de impostos de R$ 
50.000,00 + receita de alienação de bens de R$ 7.000,00) e um total de despesas orçamentárias de R$ 50.000,00 (aquisição de 
veículos), resultando na diferença de R$ 7.000,00. A questão afirma que a diferença entre receitas orçamentárias e despesas 
orçamentárias superou R$ 40.000,00. Porém a diferença foi de R$ 7.000,00.  Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito do 
item de CERTO para ERRADO. 
120 E -  Deferido com anulação 

A superveniência não pode ser ativa e passiva ao simultaneamente. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 

131 E C  Deferido com alteração 

A supressão das categorias “item” e “subitem” não torna a assertiva incorreta, razão pela qual se opta pela alteração do gabarito 
do item de ERRADO para CERTO. 
133 C E  Deferido com alteração 

Conforme roteiro para integração plena do SIAFI, os códigos de eventos mantêm correlação com os documentos de entrada do 
SIAFI, com exceção aos eventos 50, 60, 70 e 80, que podem aparecer indistintamente na NL, OB e GR. Nota-se que o referido 
manual especifica os eventos que não se relacionam a documentos de entrada nos quais não estão incluídos os de classe 51, 52, 
53, 54, 55, 56 e 61. Nem faria sentido incluí-los, pois, como exemplo, o evento de classe 51 é utilizado quando há reconhecimento 
de despesa (liquidação) com ou sem condições de pagamento, logo está associada à nota de lançamento.  Por essa razão, opta-
se por alterar o item de CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 10: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios 
de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar conflitos” conferiu 
ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
 65 C -  Deferido com anulação

A ocorrência de erro na tabela a qual o item se vincula prejudica seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por anular o 
item. 
 66  E -  Deferido com anulação

A ocorrência de erro na tabela a qual o item se vincula prejudica seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por anular o 
item. 
 67 E -  Deferido com anulação

A ocorrência de erro na tabela a qual o item se vincula prejudica seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por anular o 
item. 
 68 E -  Deferido com anulação

A ocorrência de erro na tabela a qual o item se vincula prejudica seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por anular o 
item. 

 69 C -  Deferido com anulação

A ocorrência de erro na tabela a qual o item se vincula prejudica seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por anular o 
item. 
 



 76 E -  Deferido com anulação

O item deixou de mencionar em que momento o dividendo adicional está sendo distribuído, necessário para o julgamento. Por 
esse motivo, opta-se por anular o item. 
 109 C E  Deferido com alteração

Não existe restrição a quem faça entrevista, tampouco que a técnica mais adequada está na esfera da subjetividade do auditor. 
Conforme manual de auditoria governamental, esse procedimento deve ser bem aplicado, evitando-se questionamentos 
desnecessários, sem ser objeto da auditoria. No caso em tela, não parece adequado o emprego da entrevista, o que não significa 
que o auditor não possa empregá-la. No entanto, o item afirma que “deveria ser empregada a técnica de entrevista com o 
auditado”. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 

 116 C E  Deferido com alteração

A LRF define que o limite de despesa de pessoal para o MPU é de 0,6% da RCL (Art. 20, I, d). A LRF define: “Art. 22 [...]. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou 
Órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a 
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; II - criação de cargo, emprego ou função; III - alteração de estrutura de 
carreira que implique aumento de despesa; IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 
título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 
segurança; V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações 
previstas na lei de diretrizes orçamentárias.”Destaque-se que são impostos limites de ação para o órgão que ultrapassar a 95% 
do limite estabelecido para a despesa de pessoal, como ficar proibido de criação de cargo, mas isso não significa penalidade,
posto que o limite ainda não foi ultrapassado e, portanto, a despesa realizada deve ser considerada REGULAR. Ou seja, não 
ocorreu nenhuma impropriedade ou irregularidade, devendo ser atestada a REGULARIDADE DAS CONTAS DO GESTOR. As 
restrições acima expostas são meramente de caráter prudencial, para evitar que o limite seja ultrapassado. Por esse motivo, opta-
se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
 121 E C  Deferido com alteração 

Conforme Constituição Federal: “Art. 167. São vedados: [...]. III - a realização de operações de créditos que excedam o montante 
das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;”. A LRF define, também, em seu art. 12: “ § 2o O montante previsto para 
as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei 
orçamentária.” Ressalve-se, por oportuno, que A ADIN 2.238-5 foi julgada pelo STF em sede de liminar, tendo sido suspensos 
alguns artigos da referida Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o referido art. 12, § 2º, por omissão, na LRF, da parte 
referente à ressalva constitucional acima descrita, na parte final do art. 167, III.Dessa forma, em tese, consoante a CF/88, a 
dívida assumida com operações de crédito não pode ser superior às despesas de capital (Regra de Ouro das Finanças Públicas), 
mas comporta a exceção da parte final do artigo transcrito da Constituição Federal, qual seja, a possibilidade de que haja 
excesso, no caso de operações “autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta”. Então, conforme o descrito no item sob avaliação, é possível o auditor conceder parecer 
favorável à regularidade da despesa, mesmo ela sendo superior às despesas de capital. Por esse motivo, opta-se por alterar o 
gabarito de ERRADO para CERTO. 
 129 C E  Deferido com alteração

O item fez referência a empresas enquanto o certo seria EMPRESAS ESTATAIS. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de 
CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 11: ANALISTA DE ECONOMIA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios 
de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar conflitos” conferiu 
ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 76 E C  Deferido com alteração

Análise de fechamento ou não da empresa leva em consideração a relação entre o preço cobrado, o custo variável médio e o 
custo total médio. A decisão deve considerar a possibilidade de todos os custos fixos serem irreversíveis, situação em que o preço 
deve ser maior do que o custo variável médio, mas pode ser menor do que o custo total médio. Por esse motivo, opta-se por 
alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
 89 C E  Deferido com alteração

O item afirma que PIBpm = 213 bilhões. Os cálculos corretos são:  PNBpm = PNBcf + Impostos Indiretos - subsídios = (200 + 10 
– 5) bilhões = 205 bilhões. Logo,  PIBpm = PNBpm + RLEE = (205 +3) bilhões = 208 bilhões. Por essa razão, opta-se por alterar 
o gabarito de CERTO para ERRADO. 
 96 C E  Deferido com alteração

O que recai totalmente sobre os produtores é o ônus da tributação indireta sobre bens infinitamente elásticos. Por essa razão, 
opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 

 

 



 

 

CARGO 12: ANALISTA DE ENGENHARIA AGRONÔMICA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios 
de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar conflitos” conferiu 
ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 104  C -  Deferido com anulação

O trecho “as mudas devem ser enxertadas por borbulhia e distribuídas em espiral em torno do caule” é confuso. Por esse motivo, 
opta-se por anular o item. 
 127 E C  Deferido com alteração

São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos dessa 
espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se espécimes das 
espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em cativeiro para fins 
comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins comerciais. Por essa razão, 
opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
 147 C -  Deferido com anulação

O item trata de maneira equitativa a possibilidade de o levantamento da fauna ser feito tanto na área de influência do 
empreendimento quanto em áreas de características semelhantes próximas ao local de construção da usina. Segundo o art. 6º da 
IN IBAMA 146, de 2007, apenas em caso excepcional há essa possibilidade. 

 

CARGO 13: ANALISTA DE ENGENHARIA AMBIENTAL/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                      C  -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 99 C E  Deferido com alteração

O decreto 5376/2005 que institui o Sistema Nacional de Defesa Civil, em seu art. 4.º estabelece que O SINDEC tem por 
finalidade: I-planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais, antropogênicos e mistos, de maior 
prevalência no País; II - realizar estudos, avaliar e reduzir riscos de desastres; III - atuar na iminência e em circunstâncias de 
desastres; IV - prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, e reabilitar e recuperar os cenários dos 
desastres. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
 117 E C  Deferido com alteração

Considerando que o aterro foi objeto de termo de ajustamento de conduta, mas ainda não foi fechado em definitivo, as 
contaminações e o percolado são recentes e a acidez deverá estar elevada, sendo um dos indicadores de presença de 
contaminante por chorume. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
 128 E C  Deferido com alteração

São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos dessa 
espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se espécimes das 
espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em cativeiro para 
fins comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins comerciais. Por essa 
razão, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
146 E -  Deferido com anulação

O item trata de maneira equitativa a possibilidade de o levantamento da fauna ser feito tanto na área de influência do 
empreendimento quanto em áreas de características semelhantes próximas ao local de construção da usina. Segundo o art. 
6º da IN IBAMA 146, de 2007, apenas em caso excepcional há essa possibilidade. 

 

CARGO 14: ANALISTA DE ENGENHARIA CIVIL/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

65 E -  Deferido com anulação



O item, em sua redação, não estabelece um valor limite ao abatimento do concreto para que a vibração no processo de seu 
adensamento requeresse a utilização de equipamentos. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 
 84 C -  Deferido com anulação

O item deveria apresentar ensaios de compressão edométrica, e não endométrica.  Com a grafia correta refere-se a 
intumescimento da argila sob efeito da umidade. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 
96 C -  Deferido com anulação

O texto do item limita a aplicação do enunciado a uma área originalmente residencial, sem especificar a situação atual dessa 
mesma área. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 

 97 C E  Deferido com alteração

 O Manual de Semáforos do DENATRAN (1984) definiu o índice de interdependência como um critério racional e quantitativo 
para se considerar a necessidade de coordenação entre dois cruzamentos, o que não está explicitado no item.  Por essa 
razão, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
 98 C -  Deferido com anulação

 A partir dos dados do item, não é possível avaliar a viabilidade do projeto, razão pela qual se opta por anular o item. 

100 E -  Deferido com anulação

O texto confuso do item prejudicou o julgamento do item, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

102 C E  Deferido com alteração

A visão espacial da obra ocorrerá efetivamente a partir de maquetes ou representações gráficas virtuais, e não a partir do 
croquis, como afirma o item. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
103 C E  Deferido com alteração

O BDI é expresso em percentual do custo. O erro está em considerar que o BDI pode ser expresso como verba geral ou 
mista.  Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
146 E C  Deferido com alteração

O comando GRID possibilita que os intervalos nos eixos X e Y sejam iguais. Caso o usuário deseje diferente, é possível 
configurar os intervalos para medidas diferentes. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 

150 C E  Deferido com alteração

O layer LUMINÁRIA, de fato, não se encontra travado. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para 
ERRADO. 

 

CARGO 15: ANALISTA DE ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

37                                   C  -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

72 E C  Deferido com alteração 

Pelas informações apresentadas, conclui-se que apenas dois empregados acidentados ficaram com incapacidade temporária 
total. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
 113 C E  Deferido com alteração 

É o hipotireoidismo, e não o hipertireoidismo, que está associado à exposição ocupacional do chumbo. Por esse motivo, opta-
se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 16: ANALISTA DE ENGENHARIA ELÉTRICA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                              C  -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
79 C E  Deferido com alteração

A expressão correta é v0 = va/8 + vb/4 + vcom2 + vd. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para 
ERRADO. 
126 E C  Deferido com alteração



A afirmação com relação à definição da corrente limite está correta. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de 
ERRADO para CERTO. 
146 E C  Deferido com alteração

O comando GRID possibilita que os intervalos nos eixos X e Y sejam iguais. Caso o usuário deseje diferente, é possível 
configurar os intervalos para medidas diferentes. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
150 C E  Deferido com alteração

O layer LUMINÁRIA, de fato, não se encontra travado. Por esse motivo, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para 
ERRADO. 

 

CARGO 17: ANALISTA DE ENGENHARIA FLORESTAL/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                    C                                   -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

77 C -  Deferido com anulação

O DETER - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real identifica e mapeia áreas desflorestadas em formações 
florestais na Amazônia. Esse sistema utiliza imagens dos sensores MODIS, a bordo do satélite TERRA, da NASA, e imagens 
do WFI, a bordo do satélite brasileiro CBERS-2B do INPE. Esses sensores cobrem a Amazônia com alta freqüência temporal, 
de dois e cinco dias, respectivamente,mas com resolução espacial limitada de 250 metros e 260 metros (WFI). Por esse 
motivo, opta-se por anular o item. 
78 C -  Deferido com anulação

A redação do item suscita dúvidas quanto aos valores expostos para o diâmetro à altura do peito e ao volume explorável, o 
que poderia confundir o candidato. Por esse motivo, opta-se por anular o item. 

104 C -  Deferido com anulação

A redação do item prejudicou o julgamento seu julgamento. Por essa razão, opta-se pela anulação do item. 

113 E C  Deferido com alteração

São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos 
dessa espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se 
espécimes das espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em 
cativeiro para fins comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins 
comerciais. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
136 C -  Deferido com anulação

O item trata de maneira equitativa a possibilidade de o levantamento da fauna ser feito tanto na área de influência do 
empreendimento quanto em áreas de características semelhantes próximas ao local de construção da usina. Segundo o art. 
6º da IN IBAMA 146, de 2007, apenas em caso excepcional há essa possibilidade. 
145 C -  Deferido com anulação

A INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA Nº 04, de 11/12/2006 dispõe sobre a Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de 
Manejo Florestal Sustentável - APAT, e dá outras providências. A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e, tendo em vista o disposto na Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965 e no Decreto nº 5.975, de 30 de novembro de2006, Resolve: Art. 1º - Fica instituída a 
Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável - APAT. (...) Art. 9º - Ficam revogadas as 
Instruções Normativas nºs 1, de 8 de janeiro de 1999, e 4, de 04 de março de 2002, do Ministério do Meio Ambiente. (...)". 
A revogação mencionada, que ocorreu em data anterior à publicação do edital, justifica a anulação do item. 
149 E -  Deferido com anulação

A redação do item prejudicou o julgamento seu julgamento. Por essa razão, opta-se pela anulação do item. 

 

CARGO 18: ANALISTA DE ENGENHARIA MECÂNICA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                    C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

83 E C  Deferido com alteração

Não foi especificado a qual dos fatores de concentração de tensões citados o item se refere, razão pela qual se opta pela 



alteração de seu gabarito de ERRADO para CERTO. 

 

90 C -  Deferido com anulação

A situação proposta não permite o julgamento do item, pois nada foi dito a respeito da condição de equilíbrio, ou de a barra
engastada ser ideal. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 

102 E -  Deferido com anulação

O item deveria se reportar a engrenagens de dentes envolventes. Por esse motivo, opta-se por sua anulação. 

103 C E  Deferido com alteração

O processo de 4 para 5 é considerado adiabático pela inexistência de troca de calor com o meio, e não por ocorrer 
rapidamente, o que enseja a alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 19: ANALISTA DE ENGENHARIA QUÍMICA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                        C                           -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

83 C E  Deferido com alteração

Para a afirmação ser verdadeira, é necessário inserir o sinal negativo na expressão da questão, pois o reagente A é consumido 
durante o processo reacional. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. 
90 C E  Deferido com alteração

Não é o peso dos sólidos na suspensão de alimentação por unidade de volume do líquido e sim massa da torta por unidade de 
volume do líquido na suspensão. Dessa forma a expressão da velocidade de escoamento do fluido fica da seguinte forma:
Vs=((-deltaP)*A*gc)/(alfa*mi*m), ous seja,  velocidade do fluido = (queda de pressão * área*fator de conversão) /( 
resistência específica * viscosidade do fluido * massa da torta)). Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO 
para ERRADO. 
95 C E  Deferido com alteração

A Resolução Conama 357, em seu art. 2o, define os métodos de tratamento de água (avançado, convencional e simplificado). 
Os artigos 4o e 6o definem as águas doces e salobras próprias para o consumo humano. O Art. 5o afirma que as águas 
salinas, inclusive as de classe especial, não são próprias para o consumo humano, MESMO APÓS TRATAMENTO AVANÇADO. O 
art. 32, da mesma resolução, traz que “Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes [...], mesmo que 
tratados. O afirma que o processo de remoção de metais pesados por meio de resinas catiônicas viabiliza o uso da água para 
abastecimento público. Por mais eficiente que seja este processo, este efluente ainda seria considerado um efluente tratado. 
Sendo assim, pela Resolução Conama 357, art.32, ele não poderia ser lançado em água de classe especial e muito menos 
destinado diretamente ao abastecimento público. Neste sentido, o item está ERRADO. Por esse motivo, opta-se pela alteração 
de seu gabarito de CERTO para ERRADO. 

106 C E  Deferido com alteração

Manômetro não é um medidor de vazão, como afirma o item. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO 
para ERRADO. 
110 C E  Deferido com alteração

Não deve existir sinal negativo precedendo a expressão kA*(T1 - T2)/L. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de 
CERTO para ERRADO. 
115 E C  Deferido com alteração

A expressão descrita no item está correta, o que enseja a alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. 

125 E C  Deferido com alteração

São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos dessa 
espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se espécimes das 
espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em cativeiro para 
fins comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins comerciais. Por essa 
razão, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
143                                       C                                                          - Deferido com anulação

O item trata de maneira equitativa a possibilidade de o levantamento da fauna ser feito tanto na área de influência do 
empreendimento quanto em áreas de características semelhantes próximas ao local de construção da usina. Segundo o art. 6º 
da IN IBAMA 146, de 2007, apenas em caso excepcional há essa possibilidade. 

 

 



 

 

 

CARGO 20: ANALISTA DE ENGENHARIA SANITÁRIA/PERITO 

 Item                  Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                      C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

63 E C  Deferido com alteração

De fato, a análise batimétrica viabiliza a obtenção de mapa de profundidade, o que possibilita a verificação da espessura da 
lâmina da água. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. 
105 E C  Deferido com alteração

De fato, a drenagem de elevação mecânica deve ser utilizada com a finalidade de bombear a água para as valas coletoras, o 
que enseja a alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. 

122 E C  Deferido com alteração

São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos dessa 
espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se espécimes das 
espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em cativeiro para 
fins comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins comerciais. Por essa 
razão, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
146                                     C                                            - Deferido com anulação

O item trata de maneira equitativa a possibilidade de o levantamento da fauna ser feito tanto na área de influência do 
empreendimento quanto em áreas de características semelhantes próximas ao local de construção da usina. Segundo o art. 6º 
da IN IBAMA 146, de 2007, apenas em caso excepcional há essa possibilidade. 

 

CARGO 21: ANALISTA DE ESTATÍSTICA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                    C                                                               -   Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

71 C E  Deferido com alteração

O gasto com saúde fica reduzido percentualmente, e não em reais como propõe o item, o que enseja a alteração de seu 
gabarito de CERTO para ERRADO. 
87 E C  Deferido com alteração

Os pontos de inflexão ocorrem em µ + σ e µ – σ, razão pela qual opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. 

92 C -  Deferido com anulação

A representação equivocada da função densidade de probabilidade compromete a avaliação do item, o que enseja sua 
anulação. 

94 C E  Deferido com alteração

E(X|Y=3) = 0,4 / 0,7 = 0,57, superior a 0,45. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. 

113 C E  Deferido com alteração

O terceiro sinal deveria ser positivo. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. 

148 E C  Deferido com alteração

Os cálculos para a medida A2 caracterizam a assimetria da distribuição da massa corporal como positiva. Por essa razão, opta-
se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. 
149 C E  Deferido com alteração

O valor obtido para a medida de curtose K é inferior a 0,3. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para 
ERRADO. 

        

 

 



 

 

 

CARGO 22: ANALISTA DE GEOGRAFIA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

72 E C  Deferido com alteração

O xeromorfismo é característica das plantas do cerrado. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para 
CERTO. 
73 C E  Deferido com alteração

A causa da escassez de chuva se deve à presença de um ramo descendente da célula de Walker que impede a formação de 
nuvens de chuva. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. 
76 C E  Deferido com alteração

O ecótono é a região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas. Nessa área de transição encontra-se 
grande número de espécies. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. 
80 C E  Deferido com alteração

As águas subterrâneas se tornam importantes para o homem enquanto recurso natural, mas não enquanto habitat, como 
afirma o item. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO. 
86 E C  Deferido com alteração

A afirmação do item está correta, o que enseja a alteração de seu gabarito de ERRADO para CERTO. 

89 E C  Deferido com alteração

A assertiva está em perfeita harmonia com o conceito de zoneamento territorial enquanto instrumento do planejamento 
territorial, razão pela qual se opta pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO. 
99 C -  Deferido com anulação

Não é possível julgar o item, pois as informações constantes no mapa necessárias para seu julgamento estão ilegíveis.  

124     E C  Deferido com alteração

São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos dessa 
espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se espécimes das 
espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em cativeiro para 
fins comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins comerciais. Por essa 
razão, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
143                                       C                                                                -  Deferido com anulação

O item trata de maneira equitativa a possibilidade de o levantamento da fauna ser feito tanto na área de influência do 
empreendimento quanto em áreas de características semelhantes próximas ao local de construção da usina. Segundo o art. 
6º da IN IBAMA 146, de 2007, apenas em caso excepcional há essa possibilidade. 

 
CARGO 23: ANALISTA DE GEOLOGIA/PERITO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C                   -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
101 C E  Deferido com alteração
124 E C  Deferido com alteração
São considerados do Anexo II os espécimes de uma espécie do Anexo I criados em cativeiros e não todos os indivíduos 
dessa espécie, pois estas espécies continuam sendo do Anexo I, conforme Dec. 3.607/2000, art. 22. Consideram-se 
espécimes das espécies incluídas no Anexo II da CITES, os de uma espécie animal incluída no seu Anexo I, reproduzidos em 
cativeiro para fins comerciais, e os de espécie vegetal incluída no citado Anexo I, reproduzidas artificialmente para fins 
comerciais. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de ERRADO para CERTO. 
148 C -  Deferido com anulação
O item trata de maneira equitativa a possibilidade de o levantamento da fauna ser feito tanto na área de influência do 
empreendimento quanto em áreas de características semelhantes próximas ao local de construção da usina. Segundo o art. 
6º da IN IBAMA 146, de 2007, apenas em caso excepcional há essa possibilidade. 

 



 
CARGO 24: ANALISTA DE INFORMÁTICA/BANCO DE DADOS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

31                                  E                                C  Deferido com alteração

O item está CERTO. Unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção de um só 
chefe; indivisibilidade significa que seus membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, mas 
segundo a forma estabelecida na lei. 
36 E C  Deferido com alteração

É o que dispõe o art. 73 da LC 75 de 1993. Art. 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. 

40 C E  Deferido com alteração

As funções institucionais previstas no art. 129 da CF completadas pelo art 5º da LC n. 75 não se esgotam nestas previsões. 
Sendo considerado exemplificativo, conforme deixa em aberto o disposto no inciso VI da LC n. 75. VI - exercer outras 
funções previstas na Constituição Federal e na lei. 
 47 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
48 C E  Deferido com alteração

A vitaliciedade assegura que o magistrado somente perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. No 
caso de juiz de primeiro grau, a vitaliciedade será adquirida após DOIS anos de exercício, somente podendo o juiz perder o 
cargo, nesse período, mediante deliberação do tribunal a que estiver vinculado – CF. art. 95, I. Art. 95. Os juízes gozam das 
seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a 
perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença 
judicial transitada em julgado. 
49 C E  Deferido com alteração

De acordo com o art. 105, III, a, da CF: Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as 
causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 
65 C   Deferido com anulação

A utilização do termo “se” ao invés de “ser” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua 
anulação. 
74 C E  Deferido com alteração

O item cita estágios ou níveis de maturidade, quando o correto seria estágios (similares a níveis de maturidade). 

86 E C  Deferido com alteração

Em ambos os processos de análise de risco pode-se utilizar a atribuição de probabilidades numéricas. 

87 C E  Deferido com alteração

Os termos absorção, integração, esgotamento e extinção não estão presentes na 4ª edição do Guia PMBOK. 

91 E -  Deferido com anulação

O item traz a definição incompleta de software, uma vez que não se refere aos disponíveis no mercado para utilização. Por 
essa razão se opta por sua anulação. 
101 C -  Deferido com anulação

O item traz um uso do verbo "let" com a preposição "to" incorreta. Por essa razão se opta por sua anulação. 

108 C E  Deferido com alteração

Cada atributo da chave deve ser INDEPENDENTE de outro atributo da chave para que a relação esteja em 2FN. Portanto, o 
item está ERRADO. 
110 C -  Deferido com anulação

O item permite mais de uma interpretação possível, razão pela qual se opta por sua anulação. 

116 E -  Deferido com anulação

O enunciado do item cita técnicas empregadas sem conhecimento (explícito) do usuário final, estando (sua taxonomia e 
responsabilidade por desenvolvimento e implantação) no âmbito da TI. O julgamento do item ficou prejudicado. 
126 C -  Deferido com anulação



Há erro na sintaxe do comando GRANT CREATTAB TO A1, o que prejudicou o julgamento do item. 

129 E C  Deferido com alteração

O modelo RAID ou, em português, Conjunto Redundante de Discos Independentes, é um modelo de sub-sistema de 
armazenamento composto por vários discos individuais, com a finalidade de ganhar segurança e desempenho. O sistema 
RAID torna o sistema de disco mais rápido e mais seguro, através de uma técnica chamada espelhamento ou redundância, 
evitando falhas dos discos, mas a opção torna-se dispendiosa devido aos custos dos discos, da controladora, dos discos 
sobresalentes e da própria CPU que será consumida durante o processo. 
131 C E  Deferido com alteração

Em uma distribuição binária MySQL o servidor é instalado no diretório bin: /usr/local/mysql/bin (com letra minúscula o 
"bin"). 
136 C E  Deferido com alteração

Há erro na sintaxe do comando EXCEPTION WHEN OTHERS THEN dbms_output.put_line (aspasimplesErronaatualização do 
Salárioaspassimples), o que prejudicou seu julgamento. 

 

CARGO 25: ANALISTA DE INFORMÁTICA/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

31                                                   E                                                                                C Deferido com alteração

O item está CERTO. Unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção de um só 
chefe; indivisibilidade significa que seus membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, mas 
segundo a forma estabelecida na lei. 
 36 E C  Deferido com alteração

É o que dispõe o art. 73 da LC 75 de 1993. Art. 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. 

 42 C E  Deferido com alteração

As funções institucionais previstas no art. 129 da CF completadas pelo art 5º da LC n. 75 não se esgotam nestas previsões. 
Sendo considerado exemplificativo, conforme deixa em aberto o disposto no inciso VI da LC n. 75. VI - exercer outras 
funções previstas na Constituição Federal e na lei. 
47 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

49 C E  Deferido com alteração

A vitaliciedade assegura que o magistrado somente perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. No 
caso de juiz de primeiro grau, a vitaliciedade será adquirida após DOIS anos de exercício, somente podendo o juiz perder o 
cargo, nesse período, mediante deliberação do tribunal a que estiver vinculado – CF. art. 95, I. Art. 95. Os juízes gozam das 
seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a 
perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença 
judicial transitada em julgado. 
50 C E  Deferido com alteração

De acordo com o art. 105, III, a, da CF: Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as causas 
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 
65 C -  Deferido com anulação

A utilização do termo “se” ao invés de “ser” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua 
anulação. 
75 C E  Deferido com alteração

O item cita estágios ou níveis de maturidade, quando o correto seria estágios (similares a níveis de maturidade). 

87 E C  Deferido com alteração

Em ambos os processos de análise de risco pode-se utilizar a atribuição de probabilidades numéricas. 

88 C E  Deferido com alteração

Os termos absorção, integração, esgotamento e extinção não estão presentes na 4ª edição do Guia PMBOK. 

94 E -  Deferido com anulação

O item traz a definição incompleta de software, uma vez que não se refere aos disponíveis no mercado para utilização. Por 
essa razão se opta por sua anulação. 



97 C -  Deferido com anulação

O item traz um uso do verbo "let" com a preposição "to" incorreta. Por essa razão se opta por sua anulação. 

103 C -  Deferido com anulação

Não há, no item, informações suficientes para seu correto julgamento, razão pela qual se opta por sua anulação. 

130 E -  Deferido com anulação

O item permite mais de uma interpretação possível, razão pela qual se opta por sua anulação. 

134   E C  Deferido com alteração

De fato, na fase de concepção inicia a elicitação de requisitos e conclui na fase de elaboração.  

149 C -  Deferido com anulação

O objeto da cobrança do item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo nos objetos de avaliação do 
concurso. 

 

CARGO 26: ANALISTA DE INFORMÁTICA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

31              E              C  Deferido com alteração

O item está CERTO. Unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção de um só 
chefe; indivisibilidade significa que seus membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, mas 
segundo a forma estabelecida na lei. 
37 E C  Deferido com alteração

É o que dispõe o art. 73 da LC 75 de 1993. Art. 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. 

40 C E  Deferido com alteração

As funções institucionais previstas no art. 129 da CF completadas pelo art 5º da LC n. 75 não se esgotam nestas previsões. 
Sendo considerado exemplificativo, conforme deixa em aberto o disposto no inciso VI da LC n. 75. VI - exercer outras 
funções previstas na Constituição Federal e na lei. 
47 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

48 C E  Deferido com alteração

De acordo com o art. 105, III, a, da CF: Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as 
causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 
51 C E  Deferido com alteração

A vitaliciedade assegura que o magistrado somente perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. No 
caso de juiz de primeiro grau, a vitaliciedade será adquirida após DOIS anos de exercício, somente podendo o juiz perder o 
cargo, nesse período, mediante deliberação do tribunal a que estiver vinculado – CF. art. 95, I. Art. 95. Os juízes gozam das 
seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a 
perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença 
judicial transitada em julgado. 

 

CARGO 27: ANALISTA DE INFORMÁTICA/SUPORTE TÉCNICO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

31 E        C                        Deferido com alteração 

O item está CERTO. Unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção de um só 
chefe; indivisibilidade significa que seus membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, mas 
segundo a forma estabelecida na lei. 
35 E C  Deferido com alteração

É o que dispõe o art. 73 da LC 75 de 1993. Art. 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. 

 

 

 



 41                                            C                    E       Deferido com alteração

As funções institucionais previstas no art. 129 da CF completadas pelo art 5º da LC n. 75 não se esgotam nestas previsões. 
Sendo considerado exemplificativo, conforme deixa em aberto o disposto no inciso VI da LC n. 75. VI - exercer outras 
funções previstas na Constituição Federal e na lei. 
47 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

49 C E  Deferido com alteração

A vitaliciedade assegura que o magistrado somente perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. No 
caso de juiz de primeiro grau, a vitaliciedade será adquirida após DOIS anos de exercício, somente podendo o juiz perder o 
cargo, nesse período, mediante deliberação do tribunal a que estiver vinculado – CF. art. 95, I. Art. 95. Os juízes gozam 
das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 
dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais 
casos, de sentença judicial transitada em julgado. 
50 C E  Deferido com alteração

De acordo com o art. 105, III, A, da CF: Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III – julgar, em recurso especial, as 
causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 
Portanto, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
64 C -  Deferido com anulação 

A utilização do termo “se” ao invés de “ser” prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua 
anulação. 
77 C E  Deferido com alteração 

O item cita estágios ou níveis de maturidade, quando o correto seria estágios (similares a níveis de maturidade). 

89 E C  Deferido com alteração 

Em ambos os processos de análise de risco pode-se utilizar a atribuição de probabilidades numéricas. 

90 C E  Deferido com alteração 

Os termos absorção, integração, esgotamento e extinção não estão presentes na 4ª edição do Guia PMBOK.. 

91 E -  Deferido com anulação 

O item traz a definição incompleta de software, uma vez que não se refere aos disponíveis no mercado para utilização. Por 
essa razão se opta por sua anulação. 
99 C -  Deferido com anulação 

O item traz um uso do verbo "let" com a preposição "to" incorreta. Por essa razão se opta por sua anulação. 

110 C E  Deferido com alteração 

O padrão X.500 especifica um sistema de Diretório distribuído que atende a consultas sobre objetos da rede. Este sistema 
engloba uma base de dados constituída de nomes e, para cada nome, um conjunto de propriedades a ele associadas. O 
padrão define o serviço como de acesso a informações sobre entidades do mundo real, porém ele também pode ser 
utilizado para acessar informações sobre serviços de hardware e software. Por esse motivo, opta-se pela alteração do 
gabarito, de CERTO para ERRADO. 
112 C E  Deferido com alteração 

O termo camada não pode ser conferido ao TCP, que é um protocolo. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito, de 
CERTO para ERRADO. 
117 C -  Deferido com anulação 

Em uma rede com topologia estrela, quando o principal ativo de rede utilizado falhar, haverá paralisação da comunicação 
entre dispositivos. Isso ocorre independente do ativo, seja um controlador central (switch) ou um repetidor (hub). Como 
não foi especificado o tipo de falha, isto é, se ocorre em todas as portas ou não, opta-se pela anulação do gabarito. 
133 C E  Deferido com alteração 

O item se refere a redes locais virtuais (VLANs), onde usuários pertencentes ao mesmo grupo (VLAN) podem enviar 
Broadcast para o mesmo grupo (VLAN) e este broadcast não será propagado para os usuários de outros grupos (VLANs). 
Segundo o Padrão IEEE 802.1q, é uma característica das VLANs esta segmentação do domínio de broadcast. Portanto o 
padrão que especifica as VLANs é o 802.1q e não o 802.1p, conforme expressou o item. Desse modo, opta-se pela 
alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO. 

 

 



135 C E  Deferido com alteração

Conforme Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte e Marco Dias Dutra Bicudo, no artigo IEEE 802.1p - Qos na camada MAC; o 
Comite de Padronização de Redes Locais e Metropolitanas, IEEE 802, é subdividido em vários subcomites. O 802.1 define o 
padrão da interface entre as camadas superiores e o 802.3 define o padrão CSMA/CD Ethernet de método de acesso ao 
meio. As normas 801.p e 802.1Q foram definidas pelos grupos de trabalhos referentes ao 802.1. O IEEE 802.1Q é a norma 
para as VLANS - Virtual Bridged Local Area Network, as redes locais virtuais. O IEEE 802.1p é a norma IEEE para "Local 
and Metropolitan Area Network - Suplement to Media Access Control (MAC) Bridges: Traffic Expediting and Dynamic 
Multicasting Filtering", ou seja, é o mecanismo responsável pelo encaminhamento expresso através dos métodos de acesso 
ao meio. Ainda, conforme pode ser visto em http://www.cin.ufpe.br/~cak/publications/apostila-minicurso-sbrc2000.pdf sob 
a perspectiva de QoS, o mais importante são os bits de prioridade do 802.1p, pois eles oferecem mecanismos de 
diferenciação de tráfego dentro de redes locais. Diante disso, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
137 E C  Deferido com alteração

O item decalra que "O SIP (Session Initiation Protocol) é um protocolo de controle referente à camada de aplicações do 
Modelo de Referência OSI (Open System Interconnection), usado para iniciar, modificar ou terminar sessões ou chamadas 
multimídia entre usuários.". Conforme Fourouzan O SIP é um protocolo de camada de aplicação que estabelece, gerencia e 
encerra uma sessão multimídia (uma chamada). Por isso, o gabarito deve ser alterado, de ERRADO para CERTO. 
144 C E  Deferido com alteração

De acordo com Rede Privada Virtual – VPN Liou Kuo Chin Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) NewsGeneration 13 
de novembro de 1998, volume 2, número 8 As redes virtuais privadas baseiam-se na tecnologia de tunelamento cuja 
existência é anterior às VPNs. Ele pode ser definido como processo de encapsular um protocolo dentro de outro. O uso do 
tunelamento nas VPNs incorpora um novo componente a esta técnica: antes de encapsular o pacote que será 
transportado, este é criptografado de forma a ficar ilegível caso seja interceptado durante o seu transporte. Rede Privada 
Virtual – VPN Liou Kuo Chin Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) NewsGeneration 13 de novembro de 1998, volume 
2, número 8. Portanto não é o encapsulamento que torna as mensagens indecifráveis, mas o processo de criptografia 
antes do tunelamento e este pode ser opcional. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO. 
145 C E  Deferido com alteração

O contador de programa indica a instrução a ser executada e o apontador de pilha, onde devem ser armazenados o 
endereço de retorno de uma chamada de função, seus parâmetros e suas variáveis locais. Cabe ao sistema operacional, 
através de seu escalonador e do dispatcher, mapear os registradores lógicos PC e SP para os registradores físicos PC e SP 
e únicos do processador. Isso é o que se denomina de chaveamento de contexto. A alternância entre os diversos PC e SP 
lógicos, dos diferentes processos, nos registradores PC e SP físicos fornece a ilusão de que vários processos estão 
executando simultaneamente. Portanto, um processo nada mais é que um tipo de máquina virtual que executa um único 
programa. O chaveamento de contexto é mais complexo do que simplesmente agir sobre o PC e o SP, pois envolve o 
salvamento de estado de todos os registradores físicos do processador e a atualização de uma série de tabelas internas do 
sistema operacional. Sendo assim, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO. 
149 E -  Deferido com anulação

A redação do item pode ter levado a uma interpretação equivocada, razão pela qual se opta pela sua anulação. 

150 E -  Deferido com anulação

A redação do item pode ter levado a uma interpretação equivocada, razão pela qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 28: ANALISTA DE MEDICINA/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                          C                                                      -   Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

66 C E  Deferido com alteração

O item diverge da redação da V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, visto que, segundo essa diretriz, o indivíduo 
deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores maiores de 
20/10 mmHg para a pressão sistólica/diastólica.O item, porém, indica valores exatos de 20 mmHg na pressão sistólica e de 
10 mmHg na pressão diastólica. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do item, de CERTO para ERRADO. 
74 C E  Deferido com alteração

Segundo a literatura, artralgias e artrites são observadas em 95% dos pacientes com LES. Os sintomas tendem a ser 
assimétricos e migratórios com queixas em uma articulação particular que frequentemente desparecem em 1 a 3 dias. 
Pacientes com lúpus eritematoso sistêmico não apresentam, frequentemente, artrite por mais de seis semanas. Desse modo, 
opta-se pela alteração do gabarito do item, de CERTO para ERRADO. 

83 E C  Deferido com alteração

As alterações do hábito intestinal em idosos, apesar de potencialmente representarem um distúrbio orgânico, são, na maioria 
das vezes, distúrbios funcionais e devem levantar a suspeita para doenças orgânicas, como o câncer de cólon, por exemplo. 
Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do item, de ERRADO para CERTO. 



86 C E  Deferido com alteração

Nos casos em de pacientes com histórico de dieta de rica em fibras e que não faça uso de medicamentos que alterem o 
trânsito intestinal pode-se considerar o estudo do trânsito intestinal com marcadores radiopacos. Entretanto o item é taxativo 
na necessidade da realização do exame, o que não é verdadeiro. 
89 E C  Deferido com alteração

Síndrome do cólon irritável caracteriza-se pela alternância de diarréia com constipação. Desse modo, opta-se pela alteração 
do gabarito do item, de ERRADO para CERTO. 

94 C E  Deferido com alteração

É incorreto afirmar que “Albendazol é o fármaco indicado para o tratamento da ascaridíase e ancilostomíase”, já que 
Albendazol não é a única medicação usada para o tratamento destas doenças e nem mesmo é a droga de escolha para estas 
parasitoses: Mebendazol para ancilostomíase e Levamizol para ascaridíase. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito 
do item, de CERTO para ERRADO. 

99 E C  Deferido com alteração

O conjunto de informações fornecidas no texto e no item possibilita o diagnóstico de AIDS. Desse modo, opta-se pela 
alteração do gabarito do item, de ERRADO para CERTO. 
109 C -  Deferido com anulação

Um equívoco na redação do comando que agrupa o item provocou importante alteração na ordem de grandeza da contagem 
de linfócitos. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 

110 E -  Deferido com anulação

Um equívoco na redação do comando que agrupa o item provocou importante alteração na ordem de grandeza da contagem 
de linfócitos. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 

111 E -  Deferido com anulação

Um equívoco na redação do comando que agrupa o item provocou importante alteração na ordem de grandeza da contagem 
de linfócitos. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 

112 E -  Deferido com anulação

Um equívoco na redação do comando que agrupa o item provocou importante alteração na ordem de grandeza da contagem 
de linfócitos. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 

 

CARGO 29: ANALISTA DE MEDICINA DO TRABALHO/PERITO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

83 C -  Deferido com anulação

O item trata de surdez profissional em termos gerais. Para vários autores, esse termo é mais amplo que a Pair, incluindo 
tanto a surdez neurossensorial quanto a condutiva. Por esse motivo, a afirmativa foi considerada correta. Todavia, o 
Ministério da Saúde considera o termo "surdez profissional" como sinônimo de Pair no Protocolo de Complexidade 
Diferenciada nº 5, gerando controvérsia. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
107 C E  Deferido com alteração

Pela NR 07 (da Portaria 3.214/17 do Ministério do Trabalho) em seu QUADRO 01, há referência que o indicador biológico para 
a ANILINA pode ser o p-aminofenol E/OU a metahemoglobina. Logo, a questão está ERRADA quando refere que o indicador 
biológico para a ANILINA deve ser o p-aminofenol. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO. 
137 C E  Deferido com alteração

Não há obrigatoriedade dessas campanhas fazerem parte da programação da semana interna de prevenção de acidentes do 
trabalho (SIPAT). Diante disso, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
140 C E  Deferido com alteração

Onde se lê “Programa de Controle Médico de Saúde Operacional”, deveria ser “Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional”, a questão deve ser, portanto, considerada ERRADA. 
143 C E  Deferido com alteração

O item 5.1.1 do Anexo 1 da NR-17 informa: Aos trabalhadores é assegurado, nos casos previamente autorizados, pelo menos 
um dia de repouso semanal remunerado coincidente com o domingo de cada mês. Portanto, somente nos casos autorizados, 
está prevista tal situação. Desse modo, opta-se pela alteração de gabarito, de CERTO para ERRADO. 

 

 



CARGO 30: ANALISTA DE ORÇAMENTO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37  C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
78 C E  Deferido com alteração

O enunciado do item generalizou as Demonstrações Contábeis do setor público quando afirmou que os seus ativos e passivos 
são estruturados para se verificar déficit e superávit ao longo do exercício. Diante do exposto, Desse modo, opta-se pela 
alteração do gabarito do item, de CERTO para ERRADO. 
96 C E  Deferido com alteração

O comando da questão não especificou norma que fundamenta os estágios da receita. Diante do exposto, Desse modo, opta-
se pela alteração do gabarito item, de CERTO para ERRADO. 
106 C E  Deferido com alteração

A inscrição e o cancelamento de restos a pagar não processados são controlados em conta de ativo compensado (subgrupo 
1.9.5 do plano de contas), enquanto o controle dos saldos inscritos e não pagos e, ainda, o dos saldos inscritos já pagos é 
feito em contas do passivo compensado (subgrupo 2.9.5 do plano de contas). Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito 
do item, de CERTO para ERRADO. 

107 C E  Deferido com alteração

O texto do item deveria fazer referência ao Registro do cancelamento de Restos a Pagar Não Processados de despesas 
efetivas, que efetivamente provoca um aumento no PL. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do item, de CERTO 
para ERRADO. 

108 C E  Deferido com alteração

Conforme Lei 4.320/94 em seu art. 35, II “Pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas.” Sob o 
enfoque orçamentário e, com base no art. 35 da referida lei, opta-se pela alteração do gabarito do item, de CERTO para 
ERRADO. 

110 C E  Deferido com alteração

O art. 37, da Lei 4.320/64, em nenhum momento afirma que seria obrigatório ter dotação específica, apenas disse que 
PODERÃO ser pagos à conta de dotação especifica, ou seja, o item afirma que seria todo orçamento, Desse modo, opta-se 
pela alteração do gabarito do item de CERTO para ERRADO. 

112 C E  Deferido com alteração

Devido às controversas levantadas quanto a data de promulgação da CF/88 e a data de implantação da Conta Única defiro os 
recursos. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada no dia 05/10/1988. A Conta Única do Tesouro foi implantada em 
Setembro de 1988, ou seja, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 
114 E -  Deferido com anulação

A lei 8.666/93 art. 22 define as modalidades de licitação em convite e concurso, entre outras. A lei 10.520/2002 define a 
modalidade de licitação pregão. O item não restringiu as modalidades de licitação e também não fez referência a qual 
legislação seria utilizada como embasamento para resposta. Assim, todos os exemplos citados no corpo do item são 
modalidades de licitação. 
133 E C  Deferido com alteração

O item, de fato, está correto. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do item, de ERRADO para CERTO. 

141 E C  Deferido com alteração

O item, de fato, está correto. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do item, de ERRADO para CERTO. 

 

CARGO 31: ANALISTA DE SAÚDE/CARDIOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

 

 

 



CARGO 32: ANALISTA DE SAÚDE/CLÍNICA MÉDICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

65 C E  Deferido com alteração

O valor de pressão diastólica de 110 mmHg classifica a hipertensão como grau 3. Foi levantado que duas únicas medidas não 
garantem o diagnóstico. No entanto, as próprias diretrizes da Sociedade Européia de Cardiologia (European Heart Journal, 
2007 (28): 1462-1536), ressaltam que em casos de pressão arterial muito acima dos valores normais, não são necessárias 
várias medições em dias diferentes para estabelecer diagnóstico. Apesar de não estabelecer um número mínimo de medições 
para estabelecer a classificação, deve prevalecer o critério de segurança para o paciente e considerar o maior grau de 
gravidade. O gabarito do item deve ser alterado para ERRADO. 
75 C -  Deferido com anulação

As diretrizes brasileiras e o consenso Britânico recomendam o uso de brometo de ipratrópio em crises graves ou que não 
respondem ao tratamento inicial com beta-2-agonistas. As características clínicas desse paciente o classificam como uma crise 
grave e deve ser usado o brometo de ipratrópio juntamente com os beta-2-agonistas. Mas, outros autores não fazem 
indicação explícita a respeito do uso de brometo de ipratrópio. 
76 E -  Deferido com anulação

Há divergência entre autores quanto à frequência respiratória ser um parâmetro adequado para avaliar gravidade da 
obstrução ou resposta ao tratamento. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 
79 E -  Deferido com anulação

O uso de corticoides para manutenção (sintomas diários) e o uso de beta-2-agonistas durante as exacerbações (para alivio 
das crises) fazem parte das recomendações de tratamento. O item pretender avaliar o uso de beta-2-agonistas como terapia 
de manutenção. No entanto, da forma como foi redigido, ao perguntar sobre dois aspectos diferentes do tratamento 
(manutenção e alivio das crises) pôde ter confundido os candidatos, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

89 C E  Deferido com alteração

Um achado comum é a presença de leucócitos no exame de fezes que, no entanto, não é um achado exclusivo desta doença. 
As diarréias osmóticas (por deficiência de lactase, por exemplo) são consideradas disturbios funcionais e não orgânicos. No 
entanto, as taxas de incidência da colite ulcerativa são ligeramente superiores comparadas com a doença de Crohn. Além 
disso, não se encontra, na literatura, separação entre as duas entidades dentro do grupo inflamatório. Devido a esta 
imprecisão, não pode ser afirmado que a doença de Crohn é a principal causa. Desse modo, opta-se pela alteração do 
gabarito, de CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 33: ANALISTA DE SAÚDE/DERMATOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37                                        C                                -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

84 C E  Deferido com alteração

Onde se lê prurido, deveria ser “prurigo”. Esse fato tornou a assertiva incorreta. 

88 C -  Deferido com anulação

Há divergência entre autores quanto à etiologia da angiodermite de Favre e Chaix, motivo pelo qual se opta pela anulação 
do item. 

97 C -  Deferido com anulação

Há divergência entre os autores sobre o assunto, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 

106 C E  Deferido com alteração

Apesar da correlação estatística existente entre infecção pelo HTLV-1 e a sarna crostosa, o item tornou-se incorreto ao ter 
correlacionado tal informação ao caso clínico apresentado. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para 
ERRADO. 
149 E -  Deferido com anulação

Apesar do retardo mental não fazer parte do quadro clínico da Síndrome de Bloom, sua presença não afasta o diagnóstico. 
Assim sendo, em uma criança que apresente as demais características da síndrome, seu diagnóstico deve ser considerado. 
Desse modo, opta-se pela anulação do item. 
 



CARGO 34: ANALISTA DE SAÚDE/ENDOCRINOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

124  C -  Deferido com anulação

Devido à inconsistência dos dados encontrados na literatura e à falta de consenso sobre o tema, opta-se pela anulação do 
item. 

 133 C -  Deferido com anulação

A maneira como o item foi escrito possibilitou dupla interpretação da afirmativa. A literatura afirma que o “hipogonadismo 
hipogonadotrófico foi detectado em um terço dos pacientes com diabetes tipo 2” e “Dessa forma, a Síndrome Metabólica 
pode ser descrita, nos homens, como um estado de hiponadismo hipogonadotrófico.” Entretanto, no item está afirmado que 
aproximadamente um terço dos pacientes com Síndrome metabólica apresenta hipogonadismo hipogonadotrófico, este 
afirmação gerou a dupla interpretação. Na verdade, cerca de um terço dos homens com síndrome metabólica tem essa 
alteração, pois nas mulheres com síndrome metabólica não ocorre esse distúrbio. Desse modo, opta-se pela anulação do 
item. 

 
 135 C -  Deferido com anulação

A redação do item pode ter induzido à dupla interpretação da afirmativa, uma vez que, de fato o referido teste pode ser 
utilizado para diagnóstico de insuficiência corticotrófica, contudo, o teste apresenta alta taxa de resultado falso negativo. 
Desse modo, opta-se pela anulação do item. 

 

CARGO 35: ANALISTA DE SAÚDE/ENFERMAGEM 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 83 E -  Deferido com anulação

Há ambiguidade encontrada no Código de Ética nos artigos 68, 72, 25 entre outros, com relação à deveres e direitos, 
motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 
 113 C -  Deferido com anulação

O item possibilita dupla interpretação, pois se consideramos que a criança de 10 anos reside no Distrito Federal desde que 
nasceu, ela, provavelmente, tomou a 1° dose da vacina da febre amarela aos 12 meses de idade e deveria tomar outra 
dose após 10 anos, ou seja, aos 11 anos de idade. Se a criança de 10 anos de idade migrou recentemente para o Distrito 
Federal e ainda não foi vacinada, então ela deveria receber a 1° dose da vacina e a dose de reforço após 10 anos. Desse 
modo, opta-se pela anulação do item. 
116  C E  Deferido com alteração

Inclui-se entre os medicamentos administrados por via parenteral a injeção subcutânea. A administração de medicações por 
via subcutânea pode ser delegada ao cuidador desde que este seja orientado e treinado por um profissional de saúde 
qualificado. Por não haver tal ressalva, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO. 
 122 C -  Deferido com anulação

Onde se lê “glocosímetro”, deveria ser “glicosímetro”. Diante disso, opta-se pela anulação do item. 

 

CARGO 36: ANALISTA DE SAÚDE/FISIATRIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

 

 

 



CARGO 37: ANALISTA DE SAÚDE/GINECOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 83 C E  Deferido com alteração

A portaria 2472 de 31 de agosto de 2010 do Ministério da Saúde realmente ampliou a lista de doenças, agravos e eventos 
em saúde pública de notificação compulsória. Desse modo, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
 130 C -  Deferido com anulação

Devido a existência de divergências bibliográficas, opta-se pela anulação do item. 

 

CARGO 38: ANALISTA DE SAÚDE/NUTRIÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação 

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

68 C -  Deferido com anulação

As evidências atuais sugerem que o consumo não maior que 1,7 g de sódio (5g de cloreto de sódio por dia) pode contribuir 
para a redução da pressão arterial. Diante disso, opta-se pela anulação do item. 
90 C -  Deferido com anulação

Existem divergências quanto à faixa de recomendação para reposição de ferro. De fato, nos Consensos, indica-se 5 mg, 
como limite superior, mas, em outras bibliografias, fala-se em 8mg. Por este motivo, o item deve ser anulado. 
98 C E  Deferido com alteração

O consumo habitual do óleo de soja, em quantidade recomendada pelo Guia Alimentar não representa a melhor fonte de 
ácido graxo alfa-linolênico, como sugere o item, motivo pelo qual se opta pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
117 C -  Deferido com anulação

Existe conflito entre referências bibliográficas atualizadas quanto a frequência (rara, comum) com que os compostos 
organofosforados se apresentam nos alimentos. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 
133 C E  Deferido com alteração

Onde se lê “intoxicação”, deveria ser “toxinose”. Desse modo, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 39: ANALISTA DE SAÚDE/ODONTOLOGIA 

 Item 
Gabarito  
Preliminar 

Gabarito Definitivo Situação 

 37  C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
 61 E C  Deferido com alteração

Apesar de os alimentos fibrosos não serem capazes de remover placa de áreas onde a cárie normalmente ocorre, o fato de 
contribuírem para o aumento o fluxo salivar pode enquadrá-los como colaboradores para a remoção da placa 
bacteriana.Desse modo, opta-se pela alteração do item, de ERRADO para CERTO. 
 69 E C  Deferido com alteração

Em condições de limpeza adequada, a saliva é uma solução remineralizante natural, que protege e remineraliza os dentes. 
À noite há a sensível diminuição da produção de saliva. Desse modo, opta-se pela alteração do item, de ERRADO para 
CERTO. 
 70 C E  Deferido com alteração

Referências bibliográficas relatam a existência de S. Mutans apenas em dentados. Desse modo, opta-se pela alteração do 
item, de CERTO para ERRADO. 

 

 



 96 E C  Deferido com alteração

Existem muitos antibióticos derivados por métodos químicos industriais da penicilina, constituindo as penicilinas semi-
sintéticas: Amoxicilina, Ampicilina e Pivampicilina têm maior espectro de ação que a benzilpenicilina e, são eficazes contra 
mais tipos de organismos. Desse modo, opta-se pela alteração do item, de ERRADO para CERTO. 
 108 C -  Deferido com anulação

A redação do item possibilita variadas interpretações. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 

 129 C -  Deferido com anulação

A infecção obriga o controle mecânico e químico da microflora e, a questão inicia-se com a colocação de doenças 
infecciosas, portanto, o processo infeccioso deve ser controlado, seja mecanicamente e/ou clinicamente. Esta clara a 
concepção de dependência do nível e estrutura da infecção. Compreende-se então, que esta alternativa técnica/clínica está 
correta. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 
 136 C -  Deferido com anulação

A redação do item possibilita variadas interpretações. Desse modo, opta-se pela anulação do item 

 

CARGO 40: ANALISTA DE SAÚDE/PEDIATRIA 

 Item 
Gabarito  
Preliminar 

Gabarito 
 Definitivo 

Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
135 C E  Deferido com alteração

A dor característica da leptospirose tem localização nas PANTURRILHAS, e não nas virilhas, como afirma o item. Desse modo, 
opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 41: ANALISTA DE SAÚDE/PSICOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e 
desperdícios de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar 
conflitos” conferiu ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
68 C E  Deferido com alteração

A percepção de não controle é um determinante da experiência álgica, sua exacerbação e continuidade. Esse dado associado ao 
fato de que o paciente tem procurado tratamento para alívio da dor são motivos para que a percepção seja um importante foco 
do tratamento, não o único. Assim, Opta-se pela alteração de gabarito, de CERTO para ERRADO. 
128 C -  Deferido com anulação

O item permite outras interpretações sobre o conceito de competência. A abordagem americana defende competência como 
algo que é expresso pelo desempenho. Já para a concepção francesa, competência é desempenho. Diante disso, opta-se pela 
anulação do item. 
137 C -  Deferido com anulação

A expressão “precisos” confere ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 42: ANALISTA DE SAÚDE/PSIQUIATRIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios 
de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar conflitos” conferiu 
ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
100 E C  Deferido com alteração

Em casos de suicídio, sofrimento psicológico e problemas interpessoais proeminentes são comuns. De fato, estas são 
características clínicas comumente encontradas em casos de suicídio.Desse modo, opta-se pela alteração do item, de ERRADO 
para CERTO. 
 



112 C -  Deferido com anulação

Considerando a forma como foi descrito o item 112, pode haver dúvida quanto a possibilidade de um transtorno factício. Desse 
modo, opta-se pela anulação do item. 
130 C -  Deferido com anulação

Considerando que os antipsicóticos são antagonistas dopaminérgicos e o item 130 referiu-se a “agonista” de receptores 
dopaminérgicos, optou-se pela anulação do item. 
140 C E  Deferido com alteração

Os indivíduos portadores de transtornos mentais quando cometem algum delito podem ser imputáveis, semi-imputáveis ou 
inimputáveis. Dessa forma opta-se pela alteração, de CERTO para ERRADO. 
144 C E  Deferido com alteração

O transtorno esquizofreniforme não é diagnóstico diferencial de autismo. Dessa forma opta-se pela alteração, de CERTO para 
ERRADO 

 

CARGO 43: ANALISTA DE SAÚDE/SERVIÇO SOCIAL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

37 C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios 
de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar conflitos” conferiu 
ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
66 E C  Deferido com alteração

De fato, documentos pessoais como diários íntimos, correspondências, e relatos de experiências constituem fontes de informações 
impressas, assim como as publicações institucionais e científicas, como artigos de jornais, periódicos, dossiês. Diante disso, opta-
se pela alteração de gabarito, de ERRADO para CERTO. 
118 E -  Deferido com anulação

A redação do item lhe conferiu ambiguidade, pois não foi especificado que é válida a fixação de limite máximo de idade apenas se 
assim a natureza do cargo exigir; essa forma de interpretação permite que a assertiva se torne correta. Já se o item for 
interpretado sem essa ressalva, o item se torna errado. Desse modo, opta-se pela sua anulação. 
122 C -  Deferido com anulação

A redação do item lhe conferiu ambiguidade, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 44: ANALISTA – ESPECIALIDADE: ATUARIAL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 37  C -  Deferido com anulação

A repartição de competências entre os entes federativos não favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios 
de esforços e recursos, pelo contrário, ela impõe a adoção de mecanismos nesse sentido. A expressão “evitar conflitos” conferiu 
ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

137 C E  Deferido com alteração

Segundo o artigo 24 da Lei 10.180/2001: Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal: IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração INDIRETA federal. Por essa razão, opta-
se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO. 
138 C E  Deferido com alteração

Desde a criação da Controladoria-Geral da União a Secretaria Federal de Controle Interno não integra o Ministério da Fazenda. 
Assim, a questão vai de encontro ao artigo 17 da Lei 10.683, de 2003. Por essa razão, opta-se por alterar o gabarito de CERTO 
para ERRADO. 

 

CARGO 45: ANALISTA PROCESSUAL 
 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

31 E C Deferido com alteração

O item está CERTO. Unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção de um só chefe; 
indivisibilidade significa que seus membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, mas segundo a forma
estabelecida na lei. 
35 E C  Deferido com alteração

É o que dispõe o art. 73 da LC 75 de 1993. Art. 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. 



42 C E  Deferido com alteração

As funções institucionais previstas no art. 129 da CF completadas pelo art 5º da LC n. 75 não se esgotam nestas previsões. Sendo 
considerado exemplificativo, conforme deixa em aberto o disposto no inciso VI da LC n. 75. VI  

83 C E  Deferido com alteração

O art. 168 da CLT assim dispõe: "Art. 168. Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições estabelecidas 
neste artigo e instruções complementres a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho". Recurso recebido. Gabarito alterado. 

104 E C Deferido com alteração

O art. 102 do CPC assim dispõe: "A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou 
continência [...]". 

109 C -  Deferido com anulação

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura do concurso. 

110 C -  Deferido com anulação

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura do concurso. 

127 C -  Deferido com anulação

A redação o item é confusa, razão pela qual se opta por sua anulação. 

143 C - Deferido com anulação

A redação o item é confusa, razão pela qual se opta por sua anulação. 

144 E C Deferido com alteração

Em face da especificação contida no item de que “não haja previsão de pena privativa de liberdade”, a assertiva deve ser 
considerada como correta. 

 

CARGO 46: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

44  C E  Deferido com alteração 

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
82 C -  Deferido com anulação 

O item suscitou dúvidas nos candidatos, razão pela qual se opta pela sua anulação. 

93 C -  Deferido com anulação 

O item suscitou dúvidas nos candidatos, razão pela qual se opta pela sua anulação. 

127 C -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura do concurso. 

128 C -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura do concurso. 

129 E -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura do concurso. 

130 E -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura do concurso. 

131 E -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura do concurso. 

132 E -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo no edital de abertura do concurso. 

140 C E  Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está errada, uma vez que contraria conceitos elementares da arquivologia. 



 

 

 

 

 

CARGO 47: TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/CONTROLE INTERNO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 44 C E  Deferido com alteração

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 

 

Cargo: 048 - CARGO 48: TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/EDIFICAÇÃO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 42  E C  Deferido com alteração

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
86 C E  Deferido com alteração

Conforme item 5.2.1 da NBR 6492/94 consta apenas cortes sem especificar cortes específicos de terraplanagem. Por isso, opta-
se pela alteração do item,  de CERTO para ERRADO. 
101 E C  Deferido com alteração

A denominação Arquivo técnico da edificação, segundo o Manual de Obras Públicas - Volume Manutenção de Edificações, 
consiste no registro da documentação de projetos da Edificação como projeto arquitetônico, projetos complementares e 
memoriais descritivos, não contemplando documentos referentes a equipamentos e manual de operação dos mesmos, porém 
como o comando do item faz referência a diretrizes gerais de manutenção e também a edificações de uma maneira genérica, 
pode-se considerar como arquivo técnico os registros de equipamentos e demais componentes. Logo, o item deve ser alterado 
de ERRADO para CERTO. 
127 C -  Deferido com anulação

Na verdade, o desenho do corte da figura 2 não corresponde exatamente ao corte indicado pela linha de corte da figura 1: existe 
uma aba abaixo da região cilindrica na parte superior da peça que deveria estar hachurada pois faz parte do corte. Diante disso, 
opta-se pela anulação do item. 
141 E C  Deferido com alteração

Conforme a norma técnica brasileira NBR-8160 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto Execução) 4.2.4.4. - Devem ser 
previstos tubos de queda especiais para pias de cozinha e máquinas de lavar louças, providos de ventilação primária, os quais 
devem descarregar em uma caixa de gordura coletiva. Quanto ao item 5.1.5.1.1, as caixas de gordura devem ser dimensionadas 
levando-se em conta o que segue: a) para a coleta de apenas uma cozinha, pode ser usada a caixa de gordura pequena ou a 
caixa de gordura simples; b) para a coleta de duas cozinhas, pode ser usada a caixa de gordura simples ou a caixa de gordura 
dupla. Ou seja, contemplando uma caixa de gordura para cada cozinha. Em suma, opta-se pela alteração do gabarito, de 
ERRADO para CERTO. 
148  E C  Deferido com alteração

Não é possível, pelo desenho, afirmar se o degrau de número 1 tem o mesmo ângulo dos acima dele ou se é um degrau reto. 
Desta forma, o item está CERTO. 
149 C E  Deferido com alteração

Não é possível afirmar pelo desenho que o degrau 10 está inclinado em relação aos dois lances retos. Para isso, a linha reta 
vertical a esquerda do degrau 9 estaria desenhada até o piso do degrau 10, que indicaria a inclinação destes em relação aos dois 
lances retos. 

 

CARGO 49: TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/ORÇAMENTO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

42  C E  Deferido com alteração 

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
71 E -  Deferido com anulação 

Da forma como ficou redigido o item, a diferença essencial entre preço público, que nasce da atividade empresarial do Estado, 
como agente econômico sem os poderes estatais típicos, e a taxa, um tributo cobrado em virtude do poder estatal específico, 
não ficou clara, razão pela qual o item precisa ser anulado. 



89 C -  Deferido com anulação 

Da forma como foi redigido o item, conferiu-lhe ambiguidade, o que pode ter confundido a interpretação dos candidatos. Dessa 
forma, opta-se pela anulação do item. 
136 C E  Deferido com alteração 

 A abertura de crédito extraordinário nos estados e municípios, deve ocorrer por meio de medida provisória e não por decreto 
como afirma o item. A medida provisória é utilizada pelo poder Executivo para abertura de créditos extraordinários e não o 
decreto. Créditos esses que não precisam da autorização do poder Legislativo e por ser de questões de emergência. 

149 E -  Deferido com anulação 

Da forma como foi redigido o item, conferiu-lhe ambiguidade, o que pode ter confundido a interpretação dos candidatos. Dessa 
forma, opta-se pela anulação do item. 

 

CARGO 50: TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/SEGURANÇA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

42 C E  Deferido com alteração 

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 

144 C E  Deferido com alteração 

Embora a lei 5553/68 em seu Art. 1º afirme ser ilícito reter documentos pessoais, o artigo 2º, da mencionada Lei , abriu exceção 
que acabou por permitir a conservação do documento pelo prazo de até cinco dias quando, para a realização de determinado 
ato, for exigida a identificação do interessado por intermédio de documento próprio. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
item, de CERTO para ERRADO. 

 

CARGO 51: TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/TRANSPORTE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

42 C E  Deferido com alteração

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
 64 C E  Deferido com alteração

Não há obrigatoriedade do porte do CRV (certificado de registro do veículo). Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de 
CERTO para ERRADO. 

77 C -  Deferido com anulação

A respiração de socorro deve ser mantida para pacientes acidentados durante o transporte. Como o item omitiu essa informação 
do contexto, optou-se por sua anulação. 

106 E C  Deferido com alteração

De fato, o sistema de freio convencional pode ser configurado de forma mais simples que um sistema de frenagem para veículos 
utilitários controlado eletronicamente (EBS). Dessa forma, opta-se ela alteração do item, de ERRADO para CERTO. 
112 C E  Deferido com alteração

Dependendo da norma e dos padrões internacionais os fusíveis podem operar com correntes maiores que 0,8 vezes a do 
consumidor. Por isso, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 
113 C -  Deferido com anulação

O item requer conhecimento específico a respeito de combustão (química), estando, portanto, fora do exigido para o concurso.
Opta-se, portanto, pela sua anulação. 
116 C -  Deferido com anulação

Em motores multicombustível, a qualidade de ignição e a resistência à detonação do combustível são relativamente 
insignificantes, e não somente insignificantes, como retrata o item. Logo, opta-se pela anulação do item. 
120 C -  Deferido com anulação

Onde se lê "veículos novos", deveria ser "veículos recentes". Portanto, questão anulada. 

122 E C  Deferido com alteração

A tecnologia incorporada hoje na composição dos óleos multiviscosos depende do conhecimento do comportamento químico de 
polímeros. As cadeias poliméricas numa solução podem estar distendidas ou enoveladas, dependendo do solvente e da 
temperatura. As cadeias tornam-se enoveladas pelo aumento de temperatura, aumentando também a viscosidade da solução. Os 
óleos multiviscosos são elaborados de modo que o efeito de redução de viscosidade pelo aquecimento, seja compensado pela 
elevação da viscosidade provocada pelo aditivo polimérico, garantindo assim a performance do óleo lubrificante numa grande 
faixa de temperatura. No entanto, esta compensação não é total e, por conta disso, a viscosidade final do conjunto (óleo + 
aditivo) ainda assim diminui. Portanto, opta-se pela alteração do item, de ERRADO para CERTO. 
 



CARGO 52: TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

30 C E  Deferido com alteração

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 

38 C -  Deferido com anulação

O item suscitou dúvidas nos candidatos, razão pela qual se opta pela sua anulação. 

73 C -  Deferido com anulação

A redação do item pode levar a duas interpretações: a primeira que o gravador de DVD dual layer vai permitir armazenar mais 
dados do que usando um gravador sem esse recurso, mas para isso os discos usados devem de uma mídia (DVD + R ou DVD 
+RW) especial. A segunda interpretação considera que a gravação em camada dupla (dual layer) deve ser feita exclusivamente 
em uma mídia de duplas camadas no formato +R ou +RW Dual Layer (DL), discos apropriados para esse tipo de gravação. Pelo 
exposto, a questão admite leituras distintas do conteúdo avaliado.  

83 C E  Deferido com alteração

A implementação do firewall como filtro de pacotes é feita nos roteadores da rede que usam uma tabela de filtragem para tomar 
decisão sobre o descarte ou não de pacotes. O firewall pode ser configurado para que a porta de origem 80 esteja bloqueada, 
impedindo a saída de pacotes destinados a qualquer servidor HTTP externo. Desta forma, FOROUZAN interpreta que a 
organização pode impedir que seus funcionários tenham acesso à Internet. A idéia, entretanto, pode ser colocada em um 
contexto mais amplo de outros serviços da Internet (e-mails, compartilhamento de arquivos, programas de mensagens 
instantâneas, etc). A interpretação mais ampla é a mais correta, uma vez que o procedimento de filtragem dos pacotes apenas 
limitou o acesso à Internet, mas não impediu o acesso. Referência:FOROUZAN, Behrouz. Comunicação de dados e redes de 
computadores. Porto Alegre: Bookman, 2006 (p. 741) 

99  E -  Deferido com anulação

O item é idêntico ao aplicado para outro cargo no dia 11 de setembro de 2010, razão pela qual, em estrita observância ao 
princípio da isonomia, opta-se por sua anulação. 

100 E -  Deferido com anulação

O item é idêntico ao aplicado para outro cargo no dia 11 de setembro de 2010, razão pela qual, em estrita observância ao 
princípio da isonomia, opta-se por sua anulação. 

101 C -  Deferido com anulação

O item é idêntico ao aplicado para outro cargo no dia 11 de setembro de 2010, razão pela qual, em estrita observância ao 
princípio da isonomia, opta-se por sua anulação. 

102  C E  Deferido com anulação

O item está incorreto, pois traz modelos equivalentes quanto a cardinalidade, mas não quanto a todas informações 
representadas. 

108  E -  Deferido com anulação

O item é idêntico ao aplicado para outro cargo no dia 11 de setembro de 2010, razão pela qual, em estrita observância ao 
princípio da isonomia, opta-se por sua anulação. 

109  E -  Deferido com anulação

O item é idêntico ao aplicado para outro cargo no dia 11 de setembro de 2010, razão pela qual, em estrita observância ao 
princípio da isonomia, opta-se por sua anulação. 

111  C -  Deferido com anulação

O item é idêntico ao aplicado para outro cargo no dia 11 de setembro de 2010, razão pela qual, em estrita observância ao 
princípio da isonomia, opta-se por sua anulação. 

112  C -  Deferido com anulação

O item é idêntico ao aplicado para outro cargo no dia 11 de setembro de 2010, razão pela qual, em estrita observância ao 
princípio da isonomia, opta-se por sua anulação. 

125  C E  Deferido com alteração

O modelo conceitual de dados, como o próprio nome sugere, tem por objetivo modelar os dados de acordo com suas definições 
conceituais impostas pelo negócio. No caminho que leva à implementação do banco de dados, a transformação do modelo 
conceitual em um modelo lógico já leva em consideração a forma como serão tratados pelo SGBD. O modelo lógico utilizado leva 
em consideração o modelo de dados que é implementado pelo SGBD e não o SGBD em si.  

 144  C -  Deferido com anulação

A linha 6 que estava escrito" mpu = (v ((i++) == 0)) ));" deveria estar escrito" mpu = (v|| ((i++) == 0));"E a linha 7 que 
estava escrito " mpu = (f ((i+=2) > 0));" deveria estar escrito " mpu = (f || ((i+=2) > 0));"  

 145  E -  Deferido com anulação

A linha 6 que estava escrito" mpu = (v ((i++) == 0)) )) deveria estar escrito" mpu = (v|| ((i++) == 0));"E a linha 7 que estava 
escrito " mpu = (f ((i+=2) > 0));" deveria estar escrito " mpu = (f || ((i+=2) > 0));"  



 150  C E  Deferido com alteração

A linha 5 código apresentado do comando esta escrito "x = x <<< 2;" como operador (<<<) não existe para a linguagem Java, 
existe um erro. Sendo errado o código, não apresentará resultado. Assim a questão esta ERRADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO 53: TÉCNICO DE SAÚDE/CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

 41 C E  Deferido com alteração

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 

CARGO 54: TÉCNICO DE SAÚDE/ENFERMAGEM 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação

42 C E  Deferido com alteração

A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da 
conduta dos membros do Ministério Público Militar. Dessa forma, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO. 

82 C E  Deferido com alteração


