
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 
 

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

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE CARGO 1: PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

17  C E Deferido c/ alteração 
Em documentos oficiais, as autoridades da CPRM mencionadas no texto devem ser tratadas pelo pronome de 
tratamento “Vossa Senhoria” e pelo vocativo “Senhor”/”Senhora”, seguido do nome da autoridade, e não do cargo. 
35  C E Deferido c/ alteração 
Com base nas informações contidas nas representações esquemáticas (box-plot), observa-se que o intervalo 
interquartílico da distribuição das concentrações na região B é maior que o na região C. Portanto, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO DE ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

22  C E Deferido c/ alteração 
Em documentos oficiais, as autoridades da CPRM mencionadas no texto devem ser tratadas pelo pronome de 
tratamento “Vossa Senhoria” e pelo vocativo “Senhor”/”Senhora”, seguido do nome da autoridade, e não do cargo. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 1: PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOLOGIA/ÁREAS DE RISCO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
51  C  - Deferido c/ anulação 
A utilização do termo "aplicação de processos mentais" utilizado no lugar de "desenvolvimento de processos 
mentais" dá margem a mais de uma interpretação. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
100  E C Deferido c/ alteração 
O conteúdo do item está inteiramente correto, devendo, pois, ser alterado seu gabarito. 

 
CARGO 2: PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOLOGIA/GEOFÍSICA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

61  C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se por sua anulação. 
100  E C Deferido c/ alteração 
O conteúdo abordado no item está inteiramente correto. Portanto, opta-se pela sua alteração. 
120  E - Deferido c/ anulação 
Na redação do item, o termo “se enquadram” prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua 



anulação. 
 

CARGO 3: PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOLOGIA/HIDROGEOLOGIA 
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
57  E - Deferido c/ anulação 
Houve um equívoco na transcrição da variável R, que impossibilitou o julgamento objetivo do item, motivo 
suficiente para sua anulação. 
58  C - Deferido c/ anulação 
A unidade de medida do dado de vazão apresentado no item deveria ser m³/s, e não m/s. Esse fato é suficiente 
para anular a questão, pela capacidade de geração de dúvida que poderia comprometer a análise correta do item. 
60  C E Deferido c/ alteração 
Os rios influentes não são tão comuns na região norte, como afirmado no item. Sendo assim, opta-se pela 
alteração do gabarito. 
75  E C Deferido c/ alteração 
De fato, o conteúdo expresso no item está inteiramente correto, motivo pelo qual se opta pela alteração de seu 
gabarito. 
78  E - Deferido c/ anulação 
A fórmula do ânion sulfato está equivocada, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 
83 C E Deferido c/ alteração 
A capacidade específica é um parâmetro adequado a ser utilizado como índice de potencialidade de produtividade 
de aquíferos é definida pela razão da vazão com o rebaixamento, e não com o nível dinâmico, como afirmado no 
item. Dessa forma, opta-se pela alteração de seu gabarito. 
111 C E Deferido c/ alteração 
O termo “após a retirada da amostra” torna o item incorreto, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito.  

 
CARGO 4: PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOLOGIA/LEVANTAMENTO 
GEOLÓGICO E DE RECURSOS MINERAIS 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51  E - Deferido c/ anulação 
A redação do comando e do item apresentam unidades de medidas divergentes, o que prejudicou o julgamento do 
item. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 
52  C - Deferido c/ anulação 
A redação do comando e do item apresentam unidades de medidas divergentes, o que prejudicou o julgamento do 
item. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 
53  C - Deferido c/ anulação 
A redação do comando e do item apresentam unidades de medidas divergentes, o que prejudicou o julgamento do 
item. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 
57  C E Deferido c/ alteração 
A escala deve ser menor que 1:100.000, para que as coordenadas possam ser inseridas no leiaute. Por esse motivo, 
opta-se pela alteração do gabarito. 
61  C E Deferido c/ alteração 
A afirmação de que a carta possui nomenclatura SE-22-V-A-I-NW é incorreta. Por esse motivo, opta-se pela 



alteração do gabarito do item. 
69  C E Deferido c/ alteração 
Sob o ponto de vista da análise geofísica, não se pode afirmar que os silicatos são os minerais mais abundantes. 
Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
74 C E Deferido c/ alteração 
A olivina e o anfibólio não são minerais essenciais nas rochas basálticas. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
gabarito do item. 
78  C E Deferido c/ alteração 
A paragênese mineral é definida pelas condições físicas, e não o contrário. Portanto, opta-se pela alteração do 
gabarito do item. 
84  C E Deferido c/ alteração 
A formação de depósitos supergênicos não ocorre da forma como está expresso no item. Diante disso, opta-se pela 
alteração do gabarito. 
99  E - Deferido c/anulação 
Por haver divergência na literatura no que se refere aos modelos de deposição, opta-se pela anulação do item. 

 
CARGO 5: PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: HIDROLOGIA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

52  C - Deferido c/ anulação 
A palavra “razoável” na redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, podendo ter induzido os candidatos 
ao erro, motivo suficiente para sua anulação. 
63  C E Deferido c/ alteração 
Tem-se que R = 1 - (1 - 1/T)^n, em que T é o tempo de recorrência e n o número de anos. Se o engenheiro adotar 
T= 10 anos, o risco hidrológico nos dois anos seguintes ao fim da obra será de 19%, ou seja, acima do risco máximo 
permitido. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item.  
74  C E Deferido c/ alteração 
Caso a precipitação for menor do que as perdas iniciais, a precipitação efetiva será igual a zero. Nesse caso, mesmo 
que o valor de CN aumente, a precipitação efetiva será a mesma, e não diferente como apontado no item. Sendo 
assim, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CARGO 7: ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: BIBLIOTECONOMIA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

52  C E Deferido c/ alteração 
Diferentemente do afirmado no item, os avisos de concorrência, tomadas de preço e atos resultantes de processos 
licitatórios não se encontram na Seção 2.  Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
75  C E Deferido c/ alteração 
Conforme norma da ABNT, o uso de hora, minutos e segundos é opcional, e não recomendável, como afirma o 
item. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
79  C E Deferido c/ alteração 
Não é correto afirmar que a determinação da relação existente entre dois assuntos distintos de uma obra é feita 
por meio de conjunção. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
80  E - Deferido c/ anulação 



A redação do item possibilita mais de uma interpretação, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
81  E C Deferido c/ alteração 
De fato, o item está inteiramente correto. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CARGO 9: ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: CONTABILIDADE 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

53  C E Deferido c/ alteração 
O estoque de peças de reposição de máquinas e equipamentos devem ser contabilizados como adição ao 
Imobilizado em operação despesas, e não como despesas. Por esse motivo, opta-se pela alteração de gabarito. 
89  E C Deferido c/ alteração 
O conteúdo do item está inteiramente correto. A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do 
patrimônio; já a responsabilização se afirma pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos.  
Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CARGO 11: ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51  C - Deferido c/ anulação 
As informações contidas no comando e no item torna-o injulgável. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 

 
CARGO 13: ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOPROCESSAMENTO 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

61  C E Deferido c/ alteração 
Diferentemente do afirmado no item, a região do pré-sal se estende do litoral de Santa Catarina ao litoral do 
Espírito Santo. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
 
CARGO 14: ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: OCEANOGRAFIA 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

70  C E Deferido c/ alteração 
A equação L = T [g × h]1/2 refere-se ao comprimento de onda, e não ao período de onda, como afirma o item. 
Dessa forma, opta-se pela alteração de seu gabarito. 
72  E C Deferido c/ alteração 
O conteúdo do item está inteiramente correto, devendo, pois, ser alterado o gabarito. 
80  C E Deferido c/ alteração 
O ponto de separação da plataforma continental é mais ao norte durante o inverno do que no verão, ao contrário 
do afirmado no item. Dessa forma, opta-se pela alteração de seu gabarito. 

 
  



CARGO 15: ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
55  E - Deferido c/ anulação 
Não ficou claro se o gás envolvido no processo isotérmico era ideal ou não, sendo assim, opta-se pela anulação do 
item. 
58  E - Deferido c/ anulação 
O trabalho realizado por um gás ideal pode ser positivo ou negativo, dependendo da convenção de sinais utilizada. 
Portanto, opta-se pela anulação do item. 
82  C - Deferido c/ anulação 
Na redação do item, onde se lê “PID” deveria ser “ID”. Portanto, opta-se pela anulação do item. 
84  C E Deferido c/ alteração 
Diferentemente do apontado no item, na eletrólise ígnea a corrosão pode ocorrer sem a presença de água. 
Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
86  C E Deferido c/ alteração 
Na equação referida, nem toda energia potencial é desprezível como afirmado no item, portanto, opta-se pela 
alteração do gabarito.  
93  C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, uma vez que o trecho "vencendo uma perda de carga" 
deveria ser "vencendo uma carga". 
95  C E Deferido c/ alteração 
O princípio de funcionamento de venturi e rotâmetros é diferente, portanto opta-se pela alteração do gabarito do 
item. 
102  C - Deferido c/ anulação 
Não se pode garantir se haverá aumento ou não da pressão na operação à vazão variável, pois isso dependerá das 
condições que se fixem. Portanto, opta-se pela anulação do item. 
108  C E Deferido c/ alteração 
A umidade absoluta de uma corrente de ar úmido representa a massa de vapor na corrente por quilograma de ar 
seco. Portanto, o item está errado e opta-se pela alteração do gabarito do item. 
118  E - Deferido c/ anulação 
O conteúdo do item extrapolou os objetos de avaliação do edital, portanto, opta-se pela sua anulação. 
119  E C Deferido c/ alteração 
O item está correto, conforme a literatura pertinente. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 
CARGO 16: ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: SISTEMAS 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

80  C - Deferido c/ anulação 
O item não deixa claro a qual versão do e-MAG se refere, pois há divergência entre as versões existentes. Por esse 
motivo, opta-se pela anulação. 

 
  



CARGO 17: TÉCNICO(A) EM GEOCIÊNCIAS – ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOLOGIA/MINERAÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
54  C E Deferido c/ alteração 
Segundo literatura, traço é a cor do pó de um mineral e independe da luz. Dessa forma, opta-se pela alteração do 
gabarito do item. 

 


