
 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE 

TÉCNICOADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL 
INTERMEDIÁRIO 

 
Justificativas de alteração de gabarito de itens 

                    (com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

18 C E Deferido c/ alteração 
O item não contemplou, em sua exceção, que as informações pessoais também são alvo de sigilo, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Diante disso, opta-se pela alteração do 
gabarito. 
34 C E Deferido c/ alteração 
A certidão de tempo de serviço é um ato enunciativo, e não ordinatório, como afirma o item. Diante disso, opta-se 
pela alteração do gabarito do item. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

20  C E Deferido c/ alteração 
No documento hipotético apresentado no comando agrupador, consta, do endereçamento, apenas o cargo que o 
destinatário ocupa (Ministro da Educação) e o endereço comercial do órgão a que se vincula, e não o nome, como 
expresso no item. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 1: ADMINISTRADOR 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

114  E C Deferido c/ alteração 
De fato, o desconhecimento das leis que regulam a atuação profissional atenta contra a ética pública, motivo pelo 
qual se opta pela alteração do gabarito do item. 

 
CARGO 4: ASSISTENTE SOCIAL 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

74  C E Deferido c/ alteração 
O item não contempla a exceção de o deficiente contratado como aprendiz ainda poder receber o benefício de 
prestação continuada. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 
 



 
 

CARGO 6: CONTADOR 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

100  C - Deferido c/ anulação 
A falta de uma vírgula entre as palavras “bens” e “direitos” prejudicou o entendimento objetivo do item, motivo 
pelo qual se opta por sua anulação.  

 
CARGO 7: ENFERMEIRO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

57  C E Deferido c/ alteração 

Os sistemas de informação em saúde mencionados no item são utilizados para monitoramento das doenças 
infecciosas e parasitárias, e não para o monitoramento de doenças não transmissíveis. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 
88  C E Deferido c/ alteração 

O Programa de Humanização do Parto e Nascimento prevê que a primeira consulta de pré-natal seja realizada até o 
4º mês de gestação, e não no 3º mês, conforme afirma o item. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito do 
item. 
106  E C Deferido c/ alteração 

O conteúdo do item está inteiramente correto, razão suficiente para a alteração de gabarito. 
109  C E Deferido c/ alteração 

O item afirma que o processo de esterilização por gases dispensa aquecimento e diluição em água, porém, tal 
processo, na verdade, necessita de aquecimento, em especial, com o etileno. Por esse motivo, opta-se pela 
alteração do gabarito. 

 
CARGO 8: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
62  C - Deferido c/ anulação 

A expressão “interior da planta” pode suscitar interpretações diferentes o que prejudicaria seu julgamento 
objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
85  C - Deferido c/ anulação 

A expressão “ao mesmo tempo” pode suscitar interpretações diferentes o que prejudicaria seu julgamento 
objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 
CARGO 10: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

74  E - Deferido c/ anulação 
Por haver divergência literária no que tange à eficiência energética de branqueadores a vapor e branqueadores de 
água quente, opta-se pela anulação do item. 
80  C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela sua anulação.  

 



 
 
 
 
 
 
CARGO 11: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

66  C E Deferido c/ alteração 
A corrente requerida é superior a 50 A, e não inferior, como afirmado no item. Por esse motivo, o gabarito do item 
deve ser alterado. 
102  C - Deferido c/ anulação 
Houve prejuízo do julgamento objetivo do item, pois, onde se lê “u[u]”, deveria ler-se “u[n]”. Dessa forma, opta-se 
pela anulação do item. 

 
CARGO 12: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51  E C Deferido c/ alteração 
De acordo com as normas vigentes, a determinação da quantidade de extintores considera a área coberta, o risco 
de fogo, a classe de ocupação e a distância máxima a ser percorrida, informações estas contidas no item. Por esse 
motivo de opta pela alteração do gabarito do item. 
76  C - Deferido c/ anulação 
A sigla PPRA mencionada no item significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e não Plano de Prevenção 
a Riscos Ambientais. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 
107 E - Deferido c/ anulação 
Por haver divergência doutrinária no que tange ao assunto abordado no item, opta-se pela sua anulação. 

 
CARGO 13: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA QUÍMICA 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

63  C E Deferido c/ alteração 
No sistema internacional de unidades, a vazão mássica é expressa em quilogramas por segundo (kg/s), e não em 
metros por segundo (m/s), conforme expresso no item. Por esse motivo se opta pela alteração do gabarito do item. 
78 C - Deferido c/ anulação 
Onde se lê “coeficientes de calor”, deveria ler-se “coeficientes de transferência de calor”. A supressão do termo 
"transferência" prejudicou o julgamento objetivo do item. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

 
CARGO 14: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA FLORESTAL 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

61 C E Deferido c/ alteração 
A exposição e enxurrada são processos erosivos, e não efeitos, como exposto no item. Por esse motivo, opta-se 
pela alteração do gabarito. 

 



CARGO 15: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

83 C E Deferido c/ alteração 
A válvula 2 é uma válvula de quatro vias e três posições de centro em “tandem”, e não apenas de centro aberto, 
como expresso pelo item. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.   

 
 
 
 

CARGO 16: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55  C E Deferido c/ alteração 
Diferentemente do afirmado no item, o glicerol é a substância determinada em vários métodos bioquímicos de 
dosagem de triglicerídeos, e não de colesterol. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
72 E C Deferido c/ alteração 
O conteúdo expresso no item está correto. A doença hemolítica do recém-nascido é causada por diversos fatores 
presentes na superfície das hemácias. O Sistema Rh é responsável pelos casos mais graves desta patologia, 
enquanto que os demais sistemas, como o ABO, são responsáveis pelos casos mais brandos. Por esse motivo, opta-
se pela alteração do gabarito. 
80  C E Deferido c/ alteração 
Fator reumatoide é um anticorpo da classe IgM, cuja determinação apresenta especificidade limitada, e não alta 
especificidade, como apontado no item. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
112 C E Deferido c/ alteração 
Diferentemente do afirmado no item, os produtos exemplificados são de higiene, e não domissanitários. Por esse 
motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
 
CARGO 19: MÉDICO VETERINÁRIO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

64 C E Deferido c/ alteração 
Diferentemente do afirmado no item, a classificação dos tipos de calcificação não decorre do tipo de tecido 
afetado, mas sim, pelo fato de haver ou não necessidade de uma lesão prévia. Por esse motivo, opta-se pela 
alteração do gabarito. 
 
CARGO 21: PEDAGOGO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

62 C - Deferido c/ anulação 
Houve prejuízo no julgamento objetivo do item, pois a expressão correta seria “progressista” ou “progressivista”, e 
não “progressiva”, como afirmado no item. Portanto, opta-se pela sua anulação. 
 
CARGO 22: PSICÓLOGO 
 

 



ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
89 C E Deferido c/ alteração 
A falta de reconhecimento provoca a competição, e não a falta de identificação, como afirmado no item. Por esse 
motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
95 C E Deferido c/ alteração 
Ao contrário do afirmado no item, a identificação contribui para as relações intergrupos. Por esse motivo, opta-se 
pela alteração do gabarito. 
 
CARGO 24: SECRETÁRIO EXECUTIVO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

79 C E Deferido c/ alteração 
As agências de viagens não vendem carros, mas podem possuir serviço de locação de veículo. Por esse motivo, 
opta-se pela alteração do gabarito do item. 
85 E C Deferido c/ alteração 
De fato, o termo “No Show” corresponde ao não comparecimento do indivíduo ao Hotel ou ao aeroporto para 
embarque. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
 
CARGO 25: TÉCNICOS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

53 E C Deferido c/ alteração 
Como afirmado no item, a LDB não estipula padrões mínimos de qualidade de ensino.  Por esse motivo, opta-se 
pela alteração do gabarito. 
76 C E Deferido c/ alteração 
Segundo os referenciais de qualidade para educação superior a distância, a utilização do módulo introdutório 
mencionado no item é facultativo. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
80 C E Deferido c/ alteração 
Diferentemente do afirmado no item, nem todos os programas temáticos desenvolvidos nas universidades podem 
receber uma unidade nacional. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito.    
91 E - Deferido c/ anulação 
O termo ”cursos sequenciais de graduação” não consta na legislação vigente, mas sim, cursos sequenciais por 
campo de saber. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
 
CARGO 26: ZOOTECNISTA 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

106 C - Deferido c/ anulação 
A palavra “avidez”, ao invés de “acidez”, prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo suficiente para sua 
anulação.  
 
CARGO 27: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

90 C - Deferido com anulação 



A expressão “dispensada” conferiu ambiguidade ao item, motivo suficiente para sua anulação. 
 

CARGO 32: TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA: QUÍMICA 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

80 C - Deferido c/ anulação 
Por haver divergência na literatura, acerca do produto formado após uma reação ácido-base, opta-se por sua 
anulação. 
 
CARGO 34: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

117 E C Deferido c/ alteração 
O item está correto quando afirma que se pode trabalhar com chaves e blocos de 128 bits com o método AES de 
criptografia. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito do item.  

 
 
 

CARGO 35: TRADUTOR E INTÉPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS 
 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

77 C E Deferido c/ alteração 
O sinal de sábado não é um sinal icônico, e sim um sinal arbitrário. Por esse motivo, opta-se pela alteração do 
gabarito do item. 

 


