
 
MPU 2013/2 - 8º Concurso Público para Provimento de Vagas nos Cargos de Analista 

e de Técnico do Ministério Público da União 
Justificativas de alteração do gabarito de itens 

                    (com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE 1 A 10 E 27 A 32 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

25 C - Deferido c/ anulação

A utilização do termo "empresa" pode gerar dupla interpretação e prejudicar o julgamento objetivo do item. Dessa 
forma, opta-se pela sua anulação. 

40  C E Deferido c/ alteração

O termo “todo” no item torna a assertiva incorreta. Por este motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO DE 11 A 26 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

25  C - Deferido c/ anulação

A utilização do termo "empresa" pode gerar dupla interpretação e prejudicar o julgamento objetivo do item. Dessa 
forma, opta-se pela sua anulação. 

40  C E Deferido c/ alteração

O termo “todo” no item torna a assertiva incorreta. Por este motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO 1: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: 
ARQUIVOLOGIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

66  E C Deferido c/ alteração

O item está em conformidade com a legislação arquivística. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito.  

 
CARGO 2: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: 
BIBLIOTECONOMIA 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

57  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, visto que as áreas as quais a ciência da informação se 
relaciona podem ser confundidas com os objetos de investigação da própria ciência da informação. Por esse 
motivo, opta-se pela anulação do item. 

64  C - Deferido c/ anulação

A utilização do termo "documentos" prejudicou o julgamento objetivo do item. Por esse motivo, opta-se pela 



anulação. 

107  C E Deferido c/ alteração

As técnicas delphi e grupo focal apontadas no item não apresentam abordagem quantitativa. Dessa forma, opta-se 
pela alteração do gabarito. 

 

 

CARGO 3: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55  C - Deferido c/ anulação

O termo “início do século XX” prejudicou o julgamento objetivo do item. Por este motivo, opta-se pela anulação. 

57  C - Deferido c/ anulação

O termo “jornalistas” causou ambiguidade ao item, motivo pelo qual se opta anulação. 

85  C - Deferido c/ anulação

Há divergência de literatura no que tange ao assunto do item. Por este motivo, opta-se pela anulação. 

100  C - Deferido c/ anulação

No item, o termo “púbico” deveria ser “público”, fato que prejudicou o julgamento do item. Por este motivo, opta-
se pela anulação. 

 
CARGO 4 : ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: 
EDUCAÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

74  E C Deferido c/ alteração

O conteúdo do item está correto, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito. 

102  E - Deferido c/ anulação

A redação do item, no que se refere à compreensão que a criança tem do mundo adulto, gerou ambiguidade e, 
portanto, opta-se pela sua anulação. 

 
 

CARGO 5: : ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: 
ESTATÍSTICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55  C E Deferido c/ alteração

O número médio de acidentes ocorridos em 2012 em cada uma dessas 200 indústrias não foi inferior a 4, assim 
como afirmado pelo item. Por este motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

91  C E Deferido c/ alteração

O valor do primeiro resíduo não é -6, como anunciado no item. Por este motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

107  E C Deferido c/ alteração

Considerando os dados do comando e do item, a assertiva está correta. Por este motivo, opta-se pela alteração do 
gabarito. 

112  C - Deferido c/ anulação



O assunto “teste de Wilcoxon” extrapola os objetivos de avaliação do edital. Por este motivo, opta-se pela 
anulação do item. 

113  C - Deferido c/ anulação

O assunto “teste de Wilcoxon” extrapola os objetivos de avaliação do edital. Por este motivo, opta-se pela 
anulação do item. 

 
 

CARGO 6: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO-ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: 
FINANÇAS E CONTROLE 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

58  C - Deferido c/ anulação

O trecho do item “desde que a execução tenha ocorrido no período de vigência da LOA” conferiu-lhe ambiguidade 
insuperável, motivo suficiente para sua anulação. 

75  C - Deferido c/ anulação

A fórmula apresentada no item prejudicou o entendimento dos candidatos, motivo pelo qual se opta pela anulação 
do item.  

85  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.  

 
 

CARGO 7: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO- ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: GESTÃO 
PÚBLICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

91  C E Deferido c/ alteração

Diferentemente do afirmado no item, a satisfação do trabalho se relaciona com o comprometimento 
organizacional. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 
 

 CARGO 8: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO- ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

57  C E Deferido c/ alteração

Diferentemente do afirmado no item, o PPA estabelece as diretrizes e os objetivos da administração pública federal 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de “duração”
continuada. Por esse motivo, opta-se pela alteração de gabarito. 

87  E C Deferido c/ alteração

O conteúdo apresentado no item está correto, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito. 

 
 

CARGO 9: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: MEDICINA – ESPECIALIDADE: CLÍNICA MÉDICA 
 



ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

72  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergência de literatura quanto à frequência cardíaca apontada na situação hipotética e no 
eletrocardiograma apresentado, opta-se pela anulação do item. 

80  C - Deferido c/ anulação

Considerando os dados da diretriz brasileira que leva em consideração a alta proporção de agentes da PAC 
sensíveis a beta-lactâmicos e a falta de dados definitivos quanto à cobertura sistemática de bactérias atípicas em 
PAC não-grave, ressaltando-se a cobertura mais ampla dos macrolídeos em relação à amoxicilina, não é possível 
afirmar que  antes de usar uma quinolona respiratória deva ser utilizado um betalactâmico.  

86  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, visto que possibilita mais de uma interpretação. Por esse 
motivo, opta-se pela anulação. 

88  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergência literária quanto aos níveis séricos de amilase e lipase para identificar a gravidade da 
pancreatite aguda, opta-se pela anulação. 

93  C - Deferido c/ anulação

A não citação do nível de estresse cirúrgico a que o paciente será submetido prejudicou o julgamento objetivo do 
item. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 

96  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergência quanto ao tratamento citado no item, opta-se pela anulação. 

120  C E Deferido c/ alteração

Além do uso de heparina nas últimas 48 horas, existem outros procedimentos a serem adotados, mas que não 
foram contemplados no item. Por esse motivo, opta-se pela alteração de gabarito.  

 
 

CARGO 10: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: MEDICINA – ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

53  C - Deferido c/ anulação

Na literatura médica, há erro material quanto à classificação do transtorno obsessivo-compulsivo, o que pode 
induzir o candidato a erro. Por esse motivo, opta-se pela anulação.  

108  C E Deferido c/ alteração

Diferentemente do afirmado no item, a incidência da anorexia nervosa não é maior no período pré-púbere. Por 
esse motivo, opta-se pela alteração de gabarito. 

 
CARGO 11: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ANTROPOLOGIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

73  C E Deferido c/ alteração

Diferentemente do afirmado no item, a exploração econômica dos bens não é motivo para a preservação do 
patrimônio cultural. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. 

101  E - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, por esse motivo opta-se pela anulação.  

120  C - Deferido c/ anulação



A redação do comando pede o julgamento do item com relação a pós-estruturalismo e o item em questão faz 
referência a estruturalismo. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 
 

CARGO 12: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ARQUITETURA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

71  E - Deferido c/ Anulação

O assunto “Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)” extrapola os objetivos de avaliação do Edital. Por este 
motivo, opta-se pela anulação do item. 

76  C - Deferido c/ Anulação 

O assunto “Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)” extrapola os objetivos de avaliação do Edital. Por este 
motivo, opta-se pela anulação do item. 

77  E - Deferido c/ Anulação 

O assunto “Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)” extrapola os objetivos de avaliação do Edital. Por este 
motivo, opta-se pela anulação do item. 

78  E -  Deferido c/ Anulação

O assunto “Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)” extrapola os objetivos de avaliação do Edital. Por este 
motivo, opta-se pela anulação do item. 

79  C -  Deferido c/ Anulação

O assunto “Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)” extrapola os objetivos de avaliação do Edital. Por este 
motivo, opta-se pela anulação do item. 

80  E -  Deferido c/ Anulação

O assunto “Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)” extrapola os objetivos de avaliação do Edital. Por este 
motivo, opta-se pela anulação do item. 

 
 

CARGO 13: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

71  C - Deferido c/ anulação

O termo “pagou-se” prejudicou o julgamento objetivo do item. Por este motivo, opta-se pela anulação. 

106  E C Deferido c/ alteração

O conteúdo do item está correto, motivo pelo qual se opta pela sua alteração. 

107  C E Deferido c/ alteração

O resultado patrimonial não é apurado no balanço patrimonial, conforme afirmado no item. Dessa forma, opta-se 
pela alteração do gabarito do item. 

 
 

CARGO 14: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: CONTA ANALISTA DO MPU – 
ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ECONOMIA  
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51  C E Deferido c/ alteração



O fato de o item não mencionar que os valores precisam ser positivos nas funções de utilidade apresentadas, 
impossibilita a afirmação que ambas as funções representam as mesmas preferências. Diante disso, opta-se pela 
alteração. 

61  C E Deferido c/ alteração

A demanda da economia, com 100 consumidores, é diferente do valor informado no item. Diante disso, opta-se 
pela alteração do gabarito. 

65  C E Deferido c/ alteração

A quantidade produzida para maximizar o lucro da firma monopolista é diferente do valor apresentado no item, 
motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito.    

 
 

CARGO 15: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA AGRONÔMICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55  C E Deferido c/ alteração

Matriz não é componente da cor. Por esse motivo, opta-se pela alteração de gabarito. 

77  C - Deferido c/ anulação

Onde se lê “hidrometentores”, deveria ser “hidroretentores”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 
 

CARGO 16: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

63  C E Deferido c/ alteração

A fotossíntese, realizada por vegetais ou por micro-organismos, não é o único processo de entrada de energia em 
um ecossistema. Portanto, opta-se por alterar o gabarito do item. 

72  C E Deferido c/ alteração

Em alguns casos, os sistemas de tratamentos térmicos de resíduos sólidos operam em temperaturas inferiores a 
800ºC. Portanto, opta-se por alterar o gabarito do item. 

 
 

CARGO 17: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

78  C - Deferido c/ anulação

A redação do item descreveu de forma insuficiente o tipo de placa “PARE”, motivo suficiente para anulação. 

85  C - Deferido c/ anulação

O diagrama apresentado como referência para o julgamento do item mostrou equívoco no posicionamento dos 
tempos no eixo horizontal, o que prejudicou o julgamento objetivo. Diante disso, opta-se pela anulação do item. 

90  C E Deferido c/ alteração

As lâminas devem ser calculadas com valor diferente do apresentado no item, razão suficiente para a alteração do 
gabarito. 

93  C E Deferido c/ alteração

Diferentemente do afirmado no item, as demandas de água para o combate a incêndios não estão contidas no 



volume útil do reservatório, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

95  C E Deferido c/ alteração

Quanto à localização no terreno, os reservatórios são classificados somente como enterrados, semienterrados, 
apoiados e elevados. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
 

CARGO 18: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

57  C - Deferido c/ anulação

O termo “insalubridade” não diz respeito à norma abordada no item. Assim, opta-se pela anulação do item. 

66  C E Deferido c/ alteração

O item equivoca-se quando afirma que o operador de campânula trabalha sob condições hiperbáricas. Além disso, 
o limite de tolerância de oxigênio deve ser superior a 20%. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CARGO 19: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55  E - Deferido c/ anulação

A omissão da letra “A” na temperatura de ruído do amplificador de frequência intermediária prejudicou o 
julgamento do item, motivo suficiente para sua anulação. 

86  E - Deferido c/ anulação

O equívoco na redação do item, por meio do uso do conectivo “e”, no trecho “não permite apagamento e de 
conteúdo”, prejudicou o julgamento dos candidatos, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 

101  C - Deferido c/ anulação

A redação do comando pede o julgamento do item com relação a motores síncronos e o item em questão faz 
referência a motores de indução. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

117  E - Deferido c/ anulação

A redação incompleta do item impossibilita o seu julgamento, pois, dependendo do tipo de ART, é permitido o seu 
registro após a conclusão da obra. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 
CARGO 20: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA FLORESTAL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

66  C - Deferido c/ anulação 

O item não fornece dados suficientes para estimar o desperdício médio no corte de abate das árvores. Por esse 
motivo opta-se pela anulação do item. 

70  C E Deferido c/ alteração

O Balanço Energético Nacional 2013 apresenta dados díspares para a oferta dos combustíveis citados no item, 
razão suficiente para a alteração do gabarito. 

 
CARGO 21: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA MECÂNICA 
 



ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

51  C E Deferido c/ alteração

A reação da parede contra a barra na direção horizontal não é nula, motivo pelo qual se opta pela alteração do 
gabarito do item. 

61  E C Deferido c/ alteração

De fato, a diferença de pressão, p1-p2, é maior que 1m, conforme o exposto pelo item, razão suficiente para 
alteração do gabarito. 

89  C E Deferido c/ alteração

O sistema opera em um ciclo cujas temperaturas de superaquecimento e sub-resfriamento não são iguais a 15 C° e 
10 C°, respectivamente. 

100  C - Deferido c/ anulação

A norma apresentada pelo item não corresponde à norma real, razão suficiente para anulação do item. 

110  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação. 

111  C E Deferido c/ alteração

A redação do item não especificou o regime de operação da máquina, motivo suficiente para alteração do gabarito. 

 
CARGO 23: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: GEOGRAFIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

110  C E Deferido c/ alteração

A redação do item prejudicou o julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela alteração de gabarito. 

 
CARGO 24: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: MEDICINA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

70  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergência de literatura quanto à frequência cardíaca apontada na situação hipotética e no 
eletrocardiograma apresentado, opta-se pela anulação do item. 

80  C - Deferido c/ anulação

Considerando os dados da diretriz brasileira que leva em consideração a alta proporção de agentes da PAC 
sensíveis a beta-lactâmicos e a falta de dados definitivos quanto à cobertura sistemática de bactérias atípicas em 
PAC não-grave, ressaltando-se a cobertura mais ampla dos macrolídeos em relação à amoxicilina, não é possível 
afirmar que  antes de usar uma quinolona respiratória deva ser utilizado um betalactâmico. 

86  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, visto que possibilita mais de uma interpretação. Por esse 
motivo, opta-se pela anulação. 

89  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergência literária quanto aos níveis séricos de amilase e lipase para identificar a gravidade da 
pancreatite aguda, opta-se pela anulação. 

93  C - Deferido c/ anulação

A não citação do nível de estresse cirúrgico a que o paciente será submetido prejudicou o julgamento objetivo do 
item. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 



96  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergência quanto ao tratamento citado no item, opta-se pela anulação. 

120  C E Deferido c/ alteração

Além do uso de heparina nas últimas 48 horas, existem outros procedimentos a serem adotados, mas que não 
foram contemplados no item. Por esse motivo, opta-se pela alteração de gabarito.  

 
CARGO 26: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: PERÍCIA – ESPECIALIDADE: OCEANOGRAFIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

59  C E Deferido c/ alteração

O gráfico não representa a variação sazonal da termoclina em latitudes médias no Hemisfério Norte. Por esse 
motivo, opta-se pela alteração de gabarito. 

71  E - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 

72  C - Deferido c/ anulação

Onde se lê “Cabo de Frio”, deveria ser “Cabo Frio”. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 

75 -  E C Deferido c/ alteração

O conteúdo do item está correto, motivo suficiente para a alteração do gabarito. 

77  C - Deferido c/ anulação

A redação do item pode dar margem a mais de uma interpretação. Por esse motivo, opta-se pela anulação.  

78  C - Deferido c/ anulação

As informações contidas no item não são suficientes para o seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela 
anulação. 

79  C - Deferido c/ anulação

As informações contidas no item não são suficientes para o seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela 
anulação. 

106  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergências acerca do conteúdo abordado no item, opta-se pela anulação. 

 
CARGO 27: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: SAÚDE – ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

54  C E Deferido c/ alteração

É prevista instalação dos centros de atenção psicossocial álcool e outras drogas em cidades com menos de 200 mil 
habitantes. Diante disso, opta-se por alterar o gabarito do item. 

70  C E Deferido c/ alteração

A expressão adequada para o item seria “acidente vascular cerebral”, e não “acidente vascular periférico”. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.  

80 -  C E Deferido c/ alteração

A compressão deve ocorrer de forma rápida e forte, no centro do peito, sobre a linha intermamilar, em uma 
frequência de no mínimo 100 bpm, e não somente 100 bpm. Portanto, opta-se pela sua alteração. 

82  C E Deferido c/ alteração

No caso específico, o soro antiofídico não deverá ser aplicado em via intramuscular. Portanto, opta-se pela 



alteração do gabarito do item. 

104  C E Deferido c/ alteração

A Lei que criou os Conselhos Federais e os Conselhos Regionais não foi a Lei nº 8.905/1972. Portanto, opta-se por 
alterar o gabarito do item. 

118  C E Deferido c/ alteração

O território ao qual se refere o item é definido, e não indefinido, como afirmado. Portanto, opta-se por alterar o 
gabarito. 

 
CARGO 28: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: SAÚDE – ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

60  C E Deferido c/ alteração

O exame radiográfico é um exame que auxilia no diagnóstico, mas não distingue lesões de carie ativa e inativa. 
Portanto, opta-se pela alteração do item. 

88  C E Deferido c/ alteração

A expressão “o médico do paciente sempre deverá ser consultado” fere a lei que regulamenta a profissão de 
cirurgião-dentista, motivo pelo qual se opta pela alteração do item. 

94 -  C E Deferido c/ alteração

A multiplicidade de interpretação do item e a divergência na literatura quanto à utilização de anti-inflamatórios 
implicam na alteração do item. 

98 -  C - Deferido c/ anulação

O conteúdo do item extrapola os objetivos de avaliação previstos no edital do concurso, motivo suficiente para sua 
anulação. 

104  C E Deferido c/ alteração

O termo xerostomia não pode ser tomado como sinônimo de hipossalivação, deixando, assim, o item incorreto. 
Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

116  C E Deferido c/ alteração

Para a faixa etária dos 12 anos, o CPOD médio não é maior na região Sudeste, motivo pelo qual se opta pela 
alteração do gabarito. 

 
CARGO 29: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: SAÚDE – ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

69  C - Deferido c/ anulação

A redação do item dá margem a mais de uma interpretação. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 

88  C - Deferido c/ anulação

A ausência de vírgula após o termo “apresentarem” prejudicou o julgamento objetivo do item. Por esse motivo, 
opta-se pela anulação.  

90  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 

 
CARGO 30: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: SAÚDE – ESPECIALIDADE: SERVIÇO SOCIAL 
 



ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

97  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 

113  C - Deferido c/ anulação

Onde se lê “sob”, deveria ser “sobre”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 
CARGO 31: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 
ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

75  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, podendo ter induzido os candidatos ao erro, motivo 
suficiente para sua anulação. 

88  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergências de conceituação do termo “requisito”, opta-se pela anulação do item. 

91  E - Deferido c/ anulação

A redação do item causou ambiguidade em relação ao “tempo da sprint”, razão suficiente para sua anulação. 

97  C E Deferido c/ alteração

Por não informar o tipo de herança a ser estabelecida, se linear ou não linear, opta-se pela alteração do item. 

98  C - Deferido c/ anulação

Há incompletude na redação do item no que tange aos tipos de visibilidade, razão suficiente para anulação do 
item. 

113  C - Deferido c/ anulação  

O trecho “possua linguagens um registro por vez” deixou o item ininteligível, motivo suficiente para anulação. 

114  C - Deferido c/ anulação

Por haver divergências de literatura quanto à dependência das formas normais, opta-se pela anulação do item. 

 
CARGO 32: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 
ESPECIALIDADE: SUPORTE E INFRAESTRUTURA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

74  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento, podendo ter induzido os candidatos ao erro, com a substituição de 
elementos de gestão por modelos de gestão. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

120  E C Deferido c/ alteração

De fato, o conteúdo do item está correto, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

 
CARGO 33: TÉCNICO DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

59  C E Deferido c/ alteração

A redação afirma que existe apenas um procedimento para atualizar o drive da placa de rede, o que não é verdade. 



Sendo assim, opta-se pela alteração do gabarito. 

72  C E Deferido c/ alteração

Os três padrões são compatíveis sim em formato, razão suficiente para a alteração do gabarito.  

79  C E Deferido c/ alteração

A redação do item afirma que as atividades do sistema devem ser limitadas, porém isto é uma recomendação, e 
não obrigatoriedade. Assim, opta-se pela alteração do gabarito. 

88  C - Deferido c/ anulação

O uso do termo “efeitos colaterais” possibilita dupla interpretação do item, uma vez que existem duas formas na 
literatura para se definir esses efeitos.  

100  C E Deferido c/ alteração

Para o tratamento de exceção em Java, o bloco finally será executado apenas quando presente. Portanto, opta-se 
pela alteração do gabarito do item.  

109  C - Deferido c/ anulação

Devido a divergências na literatura acerca das declarações DDL, se são ou não parte do modelo físico de um banco 
de dados, opta-se pela anulação do item. 

110  E C Deferido c/ alteração

Assim como afirmado pelo item, os comandos mencionados fazem parte da DML. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito. 

111  C E Deferido c/ alteração

Há exceção à afirmação apresentada pelo item. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 
CARGO 34: ANALISTA DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 
ESPECIALIDADE: SUPORTE E INFRAESTRUTURA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55  C E Deferido c/ alteração

Diferentemente do descrito no item, o quimo não é massa muscular ácida. Portanto, opta-se pela alteração do 
gabarito. 

64  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, uma vez que o termo "poros" deveria ser "esporos”. 
Portanto, opta-se pela anulação do item. 

74  C - Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, uma vez que o termo "Kussnaul " deveria ser " Kussmaul”. 
Portanto, opta-se pela anulação do item. 

 
CARGO 35: TÉCNICO DO MPU – ÁREA DE ATIVIDADE: SAÚDE – ESPECIALIDADE: SAÚDE BUCAL 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

55  C E Deferido c/ alteração

Outros fatores podem implicar no surgimento de manchas em películas radiográficas, não somente devido às 
soluções estarem saturadas ou contaminadas. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito item. 

59  C E Deferido c/ alteração -

A redação do item restringe o afastador a apenas um tipo, o que é inverídico. Dessa forma, opta-se pela alteração 
do gabarito do item. 



86  C - Deferido c/ anulação

Devido à possibilidade de mais de uma ordem dos tempos fundamentais, opta-se pela anulação da questão. 

 


