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

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
1 C - Deferido com anulação

A possível controvérsia existente quanto ao tipo textual em questão prejudicou o julgamento objetivo do item. 
8 E - Deferido com anulação

Embora a correção gramatical seja mantida, interpor "de que" em vez de "do qual" pode resultar em perda de 
referência sintático-semântico no período em questão. 

12 C E Deferido com alteração
O Office 365 utiliza SaaS (Software as a Service) e não IaaS (Infrastructure as a Service). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO 1 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
57 C - Deferido com anulação

Há divergência conceitual entre as edições na literatura que aborda o tema tratado no item. 
96 C - Deferido com anulação

A redação constante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) pode dar margem a mais de 
uma interpretação. 

118 C E Deferido com alteração
Como o valor presente líquido é negativo, então significa que o investimento não é rentável e possui taxa de juros 
inferior aos 20% fixados pelo investidor. 
 
CARGO 2 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
112 C - Deferido com anulação

De fato, fertilizantes podem ser utilizados como remediadores de vazamento de petróleo acelerando a atuação dos 
microorganismos, no entanto, fertilizantes não podem ser considerados como biorremediadores. 

114 E - Deferido com anulação
De fato, a presença de ferro na água pode favorecer o aumento de fósforo, acelerando a eutrofização. 

120 C - Deferido com anulação
Não é possível afirmar que houve redução dos níveis de matéria orgânica apenas com os dados de DBO. 
 
 
CARGO 3 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
66 C - Deferido com anulação

Uma vez que o consumo sustentável é um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e não um dos 
princípios, prejudicou-se o cerne da cobrança do item. 



82 C - Deferido com anulação
A redação do item não é restritiva quanto às exceções do uso de fogo em vegetação. Dessa forma, prejudicou-se seu 
julgamento objetivo. 
 
 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
10 E - Deferido com anulação

Prejudicou-se o julgamento do item por poder se considerar que não houve manutenção de todos os elementos 
presentes no texto original. 

14 C - Deferido com anulação
Ao se atribuir o “termo barra de ferramentas” ao que seria “barra de tarefas”, prejudicou-se o julgamento objetivo 
do item. 

32 C - Deferido com anulação
O emprego da vírgula pode induzir ao entendimento de que a condenação por improbidade também é aplicada, 
segundo previsto no Código de Ética. 

48 C - Deferido com anulação
O uso do termo “desconto simples” prejudicou o julgamento objetivo do item. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGO 5 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
71 C - Deferido com anulação

Há possibilidade de dupla interpretação sobre o trecho "a União poderá realizar o empenho da despesa", haja vista 
que não poderá ser realizada a despesa sem o prévio empenho. 

 


