
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL 

INTERMEDIÁRIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

Justificativas de alteração do gabarito de itens 
                              (com base nos modelos de provas disponíveis no site do Cebraspe) 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE 8 A 19 (EXCETO CARGOS 10 E 13) 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

15 C - Deferido com anulação 

O fato de não constar, ao final da redação, a expressão “ausência justificada” prejudicou o julgamento objetivo do 
item. 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS 10 E 13  
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

23 C - Deferido com anulação 

O fato de não constar, ao final da redação, a expressão “ausência justificada” prejudicou o julgamento objetivo do 
item. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO 20 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

3 E - Deferido com anulação 

Os dois compromissos citados na redação do item constituem, na verdade, promessas sob as quais a UnB foi 
fundada. Dessa forma, prejudicou-se o julgamento objetivo do item, uma vez que sua incompletude não o torna 
errado.  

21 C - Deferido com anulação 

Não se mencionou, na situação hipotética ou na redação do item, a possibilidade de Eduardo estar estável, fato que 
ensejaria sua recondução ao cargo anteriormente ocupado, e não sua exoneração, como proposto no item.  

 
CARGO 1: ENGENHEIRO AGRONÔMICO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

81 C E Deferido com alteração 

A desinfecção referida no item, dependendo da circunstância, é permitida.  

116 C E Deferido com alteração 

A Brachiaria decumbens, cv Basilisk, apresenta baixa tolerância à cigarrinha das pastagens, portanto, apresenta alta 
suscetibilidade.  

120 C - Deferido com anulação 

A redação prejudicou o julgamento objetivo do item.  

  
 



CARGO 2: ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

67 C - Deferido com anulação 

A diferença entre os conceitos de custos e despesas indiretas prejudicou o julgamento objetivo do item. 

71 E - Deferido com anulação 

Há divergência na literatura que aborda o assunto tratado na redação do item. 

120 C - Deferido com anulação 

Há outra possiblidade em que se permite a derrubada de florestas, fato que prejudicou o julgamento objetivo do 
item.  

 
CARGO 5: MÚSICO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

104 C - Deferido com anulação 

Não há informações suficientes que permitam o julgamento objetivo do item. 

 
CARGO 6: TECNÓLOGO/ÁREA: PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51 E - Deferido com anulação 

As rubricas de fala devem anteceder os diálogos. A ideia de possibilidade expressa no item prejudicou seu 
julgamento objetivo.  

65 E - Deferido com anulação 

Há divergência na literatura que aborda o assunto tratado na redação do item. 

66 C E Deferido com alteração 

No contexto amplo da linguagem e das técnicas cinematográficas, os movimentos de Travelling ultrapassam o 
movimento em apenas uma direção.  

79 E - Deferido com anulação 

Há divergência na literatura que aborda o assunto tratado na redação do item. 

112 C - Deferido com anulação 

O uso do termo “gravação” prejudicou o julgamento objetivo do item. 

 
CARGO 8: ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

99 E - Deferido com anulação 

Não se especificou na redação a faixa etária do paciente em questão, fato que prejudicou o julgamento objetivo do 
item. 

 



CARGO 9: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

99 C E Deferido com alteração 

Quando uma função de segundo grau possui um ponto de máximo, a concavidade do gráfico dessa função é voltada 
para baixo e o coeficiente que acompanha o termo quadrático é negativo. Com isso, o coeficiente 50/9 apresentado 
na questão deveria ser negativo. 

 
CARGO 12: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA  
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

85 E - Deferido com anulação 

A utilização da unidade de medida de temperatura (°C) prejudicou o julgamento objetivo do item.  

 
CARGO 13: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

101 E C Deferido com alteração 

O processo de gerenciamento de segurança da informação faz parte, de fato, do Projeto ou Desenho de Serviços. 

 


