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Prova A – Questão 19, Prova B – Questão 19, Prova C  – Questão 16, Prova D – Questão 16: 

 
Questão anulada. 
 
Justificativa: Há duas alternativas corretas. A alternativa “é possível 
ordenar a entrada dos cinco clientes na loja, um por vez, de 30 maneiras 
diferentes”, também é correta, pois é possível ordenar a entrada dos 
clientes de 120 maneiras diferentes, ou seja, 30 maneiras diferentes 
também é uma possibilidade. 
 

Prova A – Questão 22, Prova B – Questão 22, Prova C  – Questão 24, Prova D – Questão 24:  
 

Questão anulada. 
 
Justificativa: Não há alternativa correta. A alternativa “A região 
administrativa chamada de Plano Piloto concentrava, há algumas 
décadas, mais da metade da população  do Distrito Federal...” (grifo 
nosso) contém uma incorreção na parte em negrito. 

 
Prova A – Questão 30, Prova B – Questão 31, Prova C  – Questão 31, Prova D – Questão 32:  
 

Questão anulada. 
 
Justificativa: O erro material ocorrido na grafia da palavra world  do item 
“A Word Wide Web é uma estrutura arquitetônica que permite o acesso a 
documentos ...” prejudicou a análise da questão. 

 
Prova A – Questão 31, Prova B – Questão 30, Prova C  – Questão 30, Prova D – Questão 30:  
 

Gabarito alterado para a alternativa “B” em todas as provas. 
 
Justificativa: Há apenas um item certo: “Vírus é um programa ou parte de 
um programa de computador ...”.  
O item “Firewalls são dispositivos constituídos  pela combinação de 
software e hardware...” estaria correto se fosse Firewalls são 
dispositivos constituídos  pela combinação de softw are ou  
hardware ...  



 

O item “Spam é o termo usado para se referir aos e-mails solicitados...” 
estaria correto se fosse Spam é o termo usado para se referir aos e-
mails não  solicitados... 
O item “Criptografia é uma ferramenta que pode ser usada...” apresenta 
incorreção na divisão dos métodos criptográficos em categorias. 
O item “Antivírus são programas projetados para detectar...” está 
incorreto quando afirma que todos os antivírus são pagos. 

 
 
Prova A – Questão 34, Prova B – Questão 34, Prova C  – Questão 32, Prova D – Questão 31: 
 

Questão anulada. 
 
Justificativa: Não há alternativa correta. O comando “CAL”  descrito na 
alternativa de gabarito da questão deve ser digitado com todas as letras 
em minúsculo. 

 
Prova A – Questão 40, Prova B – Questão 40, Prova C  – Questão 40, Prova D – Questão 40: 
 

Questão anulada. 
 
Justificativa: A palavra “estudo” não está adequadamente utilizada no 
comando da questão, inviabilizando a análise adequada da questão. 

 
Prova A – Questão 47, Prova B – Questão 47, Prova C  – Questão 47, Prova D – Questão 47: 
 

Questão anulada. 
 
Justificativa: Há duas alternativas corretas: “É correto afirmar que, 
quando o Poder Legislativo aprova uma lei...” e “ Em respeito ao princípio 
da legalidade, somente  por lei...” 

 
Prova A – Questão 51, Prova B – Questão 51, Prova C  – Questão 52, Prova D – Questão 52: 
 

Questão anulada 
 
Justificativa: Na alternativa “A lei no 9.784/99 estabelece regras a serem 
observadas nos processos administrativos” ficou prejudicada com a 
ausência de indicação do tipo de lei referenciada. 
 

Prova A – Questão 79, Prova B – Questão 80, Prova C  – Questão 80, Prova D – Questão 80: 
 
Questão anulada. 
 
Justificativa: Há duas alternativas que atendem ao comando da questão: 
“Por ser de competência privativa dos órgãos estatais legalmente 
instituídos, a participação do cidadão...” e “A garantia do exercício do 
direito de petição ou representação é objetivo prioritário do Distrito 



 

Federal, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos ou 
de garantia de instância.” A primeira já constava no gabarito preliminar e 
a segunda é incorreta, pois não se trata de objetivo prioritário do Distrito 
Federal. 
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