
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
Justificativas de alteração do gabarito de itens 

                    (com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: DIREITO 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

21 -  C - Deferido c/ anulação 
A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, podendo ter induzido os candidatos ao erro, motivo 
suficiente para anulação do item. 

 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES TERRESTRES 

 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
44 -  C E Deferido c/ alteração 
O caso referido  no item não apresenta a possibilidade de disponibilidade, motivo pelo qual opta-se pela alteração do 
gabarito. 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

12 -  C - Deferido c/ anulação
Nem todas as pessoas de grau hierárquico inferior podem ser chamadas de Vossa Senhoria. Dessa forma, opta-se 
pela anulação 
21 -  C - Deferido c/ anulação
Por haver divergência na literatura no que tange ao assunto, opta-se pela anulação do item.  
37 -  C - Deferido c/ anulação 
O fato de a palavra “disruptiva” não ter sido precisamente identificada pode ter confundido os candidatos, levando-
os a erro. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE: ANALISTA ADMINISTRATIVO  

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
21 -  C - Deferido c/ anulação
O item extrapola o conteúdo previsto no edital do concurso, devendo, pois, ser anulado. 
 
 
 
 
 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO 1: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

87 -  C - Deferido c/ anulação
Onde se lê “descolamento”, deveria ser “deslocamento”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
93 -  E - Deferido c/ anulação
Onde se lê “vendedor”, deveria ser “vencedor”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
112 -  C E Deferido c/ alteração
É "vedado" e não "permitido" ao agente público federal estabelecer margem de preferência para produtos
manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, como afirmado no item. Por
esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CARGO 2: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: BIBLIOTECONOMIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
60 -  C - Deferido c/ anulação
Por haver divergência no que tange ao assunto abordado no item, opta-se pela sua anulação. 

 
 

CARGO 3: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA 
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
106 -  C - Deferido c/ anulação
A data descrita no item pode ter causado prejuízo em sua interpretação. Portanto opta-se pela anulação do 
gabarito. 

 
CARGO 4: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
71 -  C E Deferido c/ alteração
É possível emitir empenho para mais de um credor. Portanto o item está errado e opta-se pela alteração de seu 
gabarito. 
96 -  E - Deferido c/ anulação
A redação do item, no que se refere à abertura de créditos adicionais, prejudicou seu entendimento objetivo, 
motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 
108 -  C E Deferido c/ alteração
O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração 
trimestrais. Porém, não se encerra no ultimo dia de cada trimestre, como afirmado no item. Portanto, opta-se pela 
alteração do gabarito. 

 
CARGO 5: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

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



No enunciado, não se delimitou a qual sistema organizacional o item se refere. Por esse motivo, opta-se pela sua 
anulação. 

 
CARGO 7: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

68 -  E C Deferido c/ alteração 
O conteúdo do item está inteiramente correto, razão suficiente para alteração de seu gabarito. 
70 -  C E Deferido c/ alteração  
A utilização de uma linguagem simples entre a esquipe e o cliente não tem o objetivo de obtenção do maior foco 
no tempo em detrimento do planejamento de release. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
87 -  C E Deferido c/ alteração 
A linguagem PL/SQL não é uma linguagem procedural embarcada, razão suficiente para alteração do gabarito do 
item. 

 
CARGO 8: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – INFRAESTRUTURA 
DE TI  

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

58 -  C E Deferido c/ alteração 
Ao contrário do afirmado pelo item, o uso do comando indicado não permite ao administrador de rede identificar 
todas as interfaces de rede reconhecidas pelo kernel. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 
101 -  C E Deferido c/ alteração 
Ao contrário do estabelecido no segundo período do item, a restrição de acesso a locais definidos como área 
segura se refere a pessoal autorizado, não apenas ao pessoal da organização. Dessa forma, opta-se pela alteração 
de gabarito. 
105 -  C E Deferido c/ alteração 
Ao contrário do afirmado no item, a definição do plano de tratamento de riscos e a avaliação de riscos deve ser 
realizada na fase de planejamento do SGSI. Sendo assim, o gabarito deve ser alterado. 
115 -  C E Deferido c/ alteração  
Diferente do exposto no item, no contexto da gestão da continuidade do negócio, é importante que se incluam 
controles para a identificação e redução de riscos bem como para a garantia da recuperação tempestiva das 
operações vitais, o que não permite a interrupção das atividades do negócio e proteger os processos críticos contra 
efeitos de falhas ou desastres significativos. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

CARGO 9: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS   

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

60 -  C E Deferido c/ alteração
Diferentemente do afirmado no item,  o ágio não pode ser considerado fato misto aumentativo. Por esse motivo, 
opta-se pela alteração do gabarito. 
62 -  E C Deferido c/ alteração



O item está certo, pois, de fato, os direitos sobre jazidas minerais são registrados no ativo intangível. Por esse 
motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 
75 -  C - Deferido c/ anulação
A redação do item não deixa claro se os juros sobre capital próprio foi recebido ou pago. Por esse motivo, opta-se 
pela anulação do item.  
115 -  C E Deferido c/ alteração
Diferentemente do afirmado no item, as disponibilidades de caixa das autarquias e fundações públicas estão 
dispensadas de recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional. Por esse motivo, opta-se pela alteração do 
gabarito. 

 

CARGO 11: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: 
ECONOMIA  

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

66 -  C - Deferido c/ anulação
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação. 
78 -  C E Deferido c/ alteração
Diferentemente do afirmado no item, o multiplicador monetário não deve ser igual a 4. Por esse motivo, opta-se 
pela alteração do gabarito. 
84 -  C - Deferido c/ anulação
Ao deixar de mencionar que o "b" é positivo, o item tornou-se injulgável. Por esse motivo, opta-se pela anulação do 
item. 

 

CARGO 12: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: 
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENGENHARIA FLORESTAL (COM ÊNFASE EM MEIO AMBIENTE) 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

65 -  C - Deferido c/ anulação
Por haver divergência bibliográfica a respeito do percentual de desmatamento, opta-se pela anulação do item. 
75 -  C E Deferido c/ alteração 
Considerando o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, de fato, o aterro controlado é uma forma inadequada de 
disposição final de resíduos e rejeitos, tendo como única medida o recobrimento dos resíduos com terra. Desta 
forma, opta-se por alterar o gabarito do item.  
101 -  E C Deferido c/ alteração
De fato, o conteúdo do item está inteiramente correto, portanto, opta-se pela sua alteração.  
116 -  E - Deferido c/ anulação
No item, onde se lê “imposto ambiental”, deveria ser “impacto ambiental”. Portanto, opta-se pela anulação do 
item. 

 
CARGO 14: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: 
ENGENHARIA CIVIL/ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (COM ÊNFASE EM SERVIÇOS DE TRANSPORTES  

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51 -  C E Deferido c/ alteração 
As microrregiões homogêneas não podem ser chamadas de “vetores logísticos”. Portanto, opta-se por alterar o 



gabarito do item. 
87  C E Deferido c/ alteração 
Transporte multimodal de cargas é aquele que, regido por único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de 
transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um operador de 
transporte multimodal. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
100 -  C - Deferido c/ anulação 
A ausência de dados mais específicos acerca do assunto abordado no item prejudicou seu julgamento objetivo. 
Portanto, opta-se pela sua anulação. 
103 -  C E Deferido c/ alteração 
O valor de 25,5t refere-se ao peso bruto total, e não ao peso bruto máximo, como afirmado no item. Por isso, opta-
se pela alteração do gabarito. 
104 -  E C Deferido c/ alteração 
De fato, a figura ilustra um implemento rodoviário adequado para o transporte de grãos. Portanto, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 
107  E - Deferido c/ anulação 
A redação do item, no que se refere ao acordo sobre transporte internacional terrestre, pode ter levado o 
candidato ao erro, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 
108  C E Deferido c/ alteração 
A administração deverá adotar, como regra, o critério previsto no inciso III do Art. 16 da Le nº 8.666/1993 sendo 
que, apenas em caráter excepcional, atendido ao interesse público, e mediante decisão fundamentada que 
justifique as respectivas razões de conveniência e de oportunidade, poderá adotar apenas um só dos demais 
critérios. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item.  
111 -  C E Deferido c/ alteração 
A utilização do termo “pela” transportadora confere ideia de que é feita por ela. Na verdade, o poder público é 
quem exige a manutenção do padrão de qualidade DA transportadora. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito 
do item. 

 
CARGO 15: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES – ÁREA: 
ESTATÍSTICA  

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

90 -  E - Deferido c/ anulação 
A expressão apresentada no comando agrupador, para a probabilidade de transição da Cadeia de Markov, não 
atende às propriedades de probabilidade condicional. Tal equívoco causou prejuízo ao julgamento objetivo do 
item, razão suficiente para sua anulação. 
91 -  C - Deferido c/ anulação 
A expressão apresentada no comando agrupador, para a probabilidade de transição da Cadeia de Markov, não 
atende às propriedades de probabilidade condicional. Tal equívoco causou prejuízo ao julgamento objetivo do 
item, razão suficiente para sua anulação. 

 
CARGO 17: TÉCNICO EM REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES  

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51 -  C E Deferido c/ alteração 



As agências reguladoras não possuem independência financeira, mas sim, autonomia. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 

 


