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CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS QUESTÕES QUE SOFRERAM 
ANULAÇÃO/ALTERAÇÃO DE GABARITO 

 
 

Nível Superior Completo 
 
TODOS OS CARGOS (exceto professor) 
Questão: 02 – Anulada 
O problema detectado na alternativa A da questão 02 é a ausência do advérbio não, seria correto 
afirmar: mecanismos de saciedade não desenvolvidos pelo cérebro, para não haver contradição 
com o texto proposto na medida em que este claramente afirma que "Um cérebro com circuitos 
de neurônios moldados em tempos de penúria  NÃO desenvolveu mecanismos de saciedade (…)". 
 
Cargo: AUDITOR DE TRIBUTOS 
Questão: 38 – Alterada de D para B 
O  enunciado da questão 38 descreve a remissão do crédito tributário, conforme previsto no art. 
156, IV e art. 172 do Código Tributário Nacional, assim o gabarito foi alterado da alternativa D para 
a alternativa B. 
 
Cargo: MÉDICO (todos os cargos) 
Questão: 22 – Anulada 
A alternativa A, dada como correta, está equivocada quando orienta o acompanhamento domiciliar. O 
paciente deveria ser acompanhado em sala de observação até a chegada dos resultados dos exames. 
Questão: 34 – Anulada 
A existência de divergência nas bibliografias quanto aos critérios utilizados para o diagnóstico de pré-
eclâmpsia grave, mormente ao item IV, "hiperuricemia", pode levar o candidato a marcar tanto a 
alternativa A quanto a D. Assim, duas alternativas podem responder corretamente ao comando da questão 
em pauta. 
 
Cargo: PSICÓLOGO 
Questão: 30 – Anulada 
O artigo sobre o qual a questão foi formulada é o 2º da Resolução 007/2003 e não o 1º, conforme foi 
afirmado no enunciado da questão. De fato, foi cometido equívoco na citação do artigo. 
Questão: 31 – Anulada 
A questão 31 apresentou problema de editoração nas informações contidas na coluna da esquerda, em 
razão disso, possivelmente, os candidatos tiveram dificuldade na leitura e compreensão da questão. 
 
Cargo: PROFESSOR LICENCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
Questão: 37 – Anulada 
Os principais estudiosos sobre o jogo, de fato, o classificam como atividade delimitada, mas alguns  
mencionam o termo separada para essa atividade. Consequentemente a afirmativa I  da questão 37 pode 
tanto ser considerada verdadeira como ser considerada falsa, o que pode ter prejudicado o julgamento da 
afirmativa. 



Nível Médio Completo 
 
TODOS OS CARGOS 
Questão: 04 – Anulada 
No segundo parágrafo (linha 11), ao contrário do que declara a afirmativa I, há períodos compostos no 
segundo parágrafo, objeto de análise. A presença de períodos compostos no parágrafo apontado na 
questão 04 e a não existência de alternativa que corresponda à análise correta da questão ensejaram a 
anulação da questão 04. 
 
 
Nível Fundamental Completo 
 
Cargo: MOTORISTA DE ÔNIBUS 
Questão: 32 – Anulada 
O Artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece que “A velocidade máxima permitida para a 
via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de 
trânsito. 
        § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 
        I - nas vias urbanas: 
        a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 
        b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 
        c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 
        d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais.” 
 
A questão 32 foi elaborada com base no Artigo 62 do CTB, que dispõe que “A velocidade mínima não 
poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de 
trânsito e da via”. 
Nesse sentido, a velocidade mínima a ser considerada depende da velocidade máxima estabelecida, que, 
por sua vez, depende da existência ou não de sinalização regulamentadora na via. Como não estava 
estabelecida a velocidade máxima na questão, esta foi anulada. 
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