
 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU)  
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Justificativas de alteração do gabarito de itens 
                    (com base no caderno de prova modelo disponível no site do Cebraspe) 

 
 
CARGO 1: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO 
 

 
CARGO 2: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: ARQUITETURA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

84 E - Deferido c/anulação 

A redação item prejudicou seu julgamento objetivo.  

120 C - Deferido c/anulação 

A redação da assertiva não denota o constante em dispositivo legal de referência, motivo que prejudicou o preciso 
julgamento do item.  

  
CARGO 3: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: BIOLOGIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

56 C - Deferido c/anulação 

Na redação do item, a presença do termo “subsequente” prejudicou o julgamento objetivo da assertiva. 

57 C - Deferido c/anulação 

Há divergência de literatura no que concerne à matéria em questão.  

74 C - Deferido c/anulação 

Houve erro material na redação da assertiva, fato que comprometeu o julgamento objetivo do item.  

84 C - Deferido c/anulação 

A presença do termo “produtividade” interferiu no preciso julgamento da assertiva.  

104 C - Deferido c/anulação 

Considerando-se que o processo de nitrificação ocorre em duas etapas principais, a ausência, na redação do item, de 
especificação quanto à etapa em questão comprometeu o julgamento objetivo da assertiva. 

116 C - Deferido c/anulação 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

76 C -                                     Deferido c/anulação 

Deixou-se de especificar, na redação do item, elementos que caracterizassem o projeto em questão, o que prejudicou 
o julgamento objetivo da assertiva.  

80 C - Deferido c/anulação 

Houve erro material na redação da assertiva, fato que prejudicou o julgamento objetivo do item.  

104 C - Deferido c/anulação 

Prejudicou-se o julgamento objetivo da assertiva pela presença da expressão “observada a periodicidade anual”. 

117 C - Deferido c/anulação 

Deixou-se de especificar, na redação do item, se a despesa seria realizada sob o ponto de vista orçamentário ou 
patrimonial, o que comprometeu o julgamento da assertiva.  



Há referências dissonantes acerca da matéria abordada. 

 
CARGO 5: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

62 C - Deferido c/anulação  

A redação da assertiva apresentou ambiguidade ao não distinguir, precisamente, a entrevista enquanto gênero 
jornalístico da entrevista concebida como ferramenta de apuração.  

 
CARGO 6: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES 
PÚBLICAS 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

67 C - Deferido c/anulação  

Há divergências de literatura acerca da utilização do termo “posicionamento”.  

 
CARGO 9: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

58 E - Deferido c/ anulação 

Considerando-se apenas as informações apresentadas para julgamento da assertiva, não é possível determinar, 
objetivamente, qual bioma possui maior produtividade primária bruta média anual.  

 
CARGO 10: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL 
  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

59 C - Deferido c/anulação 

Há divergências quanto à aplicabilidade do ensaio de integridade PIT a todos os tipos de fundações profundas. 

 
CARGO 11: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

53 C E Deferido c/alteração 

A partir das informações fornecidas para julgamento da assertiva, não é possível afirmar que, quando o pedido do 
cliente for recebido, bastará apenas realizar a montagem da pizza.  

54 E C Deferido c/alteração 

De fato, o lead time do processo de produção da pizza corresponde ao tempo gasto para produzi-la.  

55 C E Deferido c/alteração 

A otimização da rota é, na verdade, atribuída à logística. 

66 C - Deferido c/anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo.  

68 C - Deferido c/anulação 

Houve erro material na redação da assertiva no que concerne à frequência de medição do IQF, motivo que enseja a 
anulação do item.  

71 C - Deferido c/anulação 

Na redação da assertiva, a ausência do vocábulo “superior” após a expressão “limite de especificação” comprometeu 
o julgamento objetivo do item.  



89 C - Deferido c/anulação 

Deixou-se de especificar, na redação do item, que o julgamento da assertiva deveria considerar a versão original do 
QFD.  

 
CARGO 12: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

73 C - Deferido c/anulação 

Considerando-se que há mais de uma maneira de contrair a doença, deixou-se de especificar, na redação do item, que 
a forma de contágio abordada era a via cutânea. 

 
CARGO 14: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA MECÂNICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

67 C E Deferido c/alteração 

De fato, a partir dos dados fornecidos para julgamento do item, o resultado do cálculo da tensão máxima em questão 
será inferior a 50 MPa.  

105 E - Deferido c/anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. 

 
CARGO 15: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA QUÍMICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

66 C - Deferido c/anulação 

Houve erro material na figura apresentada para julgamento do item.  

 
CARGO 19: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ESPECIALIDADE: SERVIÇO SOCIAL 
 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

70 C E Deferido c/alteração 

A perícia social é instrumento avaliativo do Serviço Social, que, entre seus instrumentos constitutivos, pode dispor do 
estudo social. 

71 C -                                     Deferido c/anulação 

Na redação da assertiva, a presença da expressão “determinada questão social” comprometeu o julgamento objetivo 
do item. 

76 C - Deferido c/anulação 

Na redação do item, a ausência do termo “União” comprometeu o julgamento objetivo da assertiva.  

109 C - Deferido c/anulação 

A partir das informações contidas em situação hipotética apresentada para julgamento da assertiva, não é possível 
determinar, objetivamente, se Janete faz jus ao benefício em questão.  


