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JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE ITENS DO GABARITO 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
• ITEM 26 – alterado de E para C, porque a proposição está correta.  

 
CARGO 1: AGENTE TÉCNICO — FUNÇÃO: ANALISTA DE BANCO DE DADOS 
• ITEM 55 – alterado de C para E. No diagrama E-R apresentado não está representado graficamente o 

uso de atributos compostos, apesar de operacionalmente ser possível subdividir o atributo nome em 

prenome, nome intermediário e sobrenome, matrícula em ano de ingresso e identificador do aluno e 

disciplina em código e nome da disciplina. 

• ITEM 57 – alterado de C para E, pois é nítida a impossibilidade de encontrar pelo menos um atributo 

nulo durante o processo de realização de matrícula. 

• ITEM 80 – alterado de C para E. Para que um projeto de banco de dados esteja na 3FN, não pode 

haver nenhuma dependência transitiva nas relações. 

• ITEM 98 – anulado. O código SQl utilizado inclui um comando não existente, quando o correto seria 

on delete cascade. 

• ITEM 99 – anulado. O código SQl utilizado nesta questão inclui um comando não existente, quando o 

correto seria on update cascade. 

• ITEM 100 – anulado. O código SQl utilizado nesta questão inclui um comando não existente, quando 

o correto seria cascade. 

 
CARGO 2: AGENTE TÉCNICO — FUNÇÃO: ANALISTA DE REDE 
• ITEM 78 – alterado de E para C. O enunciado descreve o comportamento esperado para o TCP, e só 

não ocorre se cada lado A e B tiver serviços nas portas Pa e Pb e A abrir de Pa para Pb e B de Pb para 

Pa, simultaneamente. Portanto, o item está correto. 

 

CARGO 4: AGENTE TÉCNICO — FUNÇÃO: DESIGNER-EDITORIAL E GRÁFICO 
• ITEM 117 – anulado devido a uma falha de impressão que prejudicou o julgamento do item.  

 
NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO 8: AGENTE DE APOIO — FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
• ITEM 54 (caderno I)/ITEM 55 (caderno J)/ITEM 56 (caderno K) – alterado de C para E. A cidade 

(Campinas) pode, sim, ser identificada no documento, por meio do local e da data de publicação do 

Edital. 

• ITEM 55 (caderno I)/ITEM 56 (caderno J)/ITEM 57 (caderno K) – alterado de E para C. A expressão 

"ordem do dia", seguida dos itens arrolados no Edital, diz respeito justamente à pauta da reunião.  



• ITEM 59 (cadernos I, J e K) – anulado. Apenas pelo Edital transcrito não é possível deduzir com 

exatidão que os documentos de que trata a lei citada no último parágrafo são necessariamente os que 

foram mencionados na alínea "a".     

• ITEM 97 (caderno I)/ITEM 98 (caderno J)/ITEM 99 (caderno K) – alterado de C para E, pois há 

sobrenomes compostos que não são necessariamente formados por um substantivo e um adjetivo, e 

que devem ser separados segundo as regras de alfabetação utilizadas no método de arquivamento 

alfabético. 

• ITEM 117 (caderno I)/ITEM 118 (caderno J)/ITEM 116 (caderno K) – anulado. Pela figura, não é 

possível inferir se o número exibido tem uma parte decimal não nula que não foi exibida. Pode ser que, 

com a ação citada, o número exibido seja diferente de 700,00. 

 

CARGO 9: AGENTE DE APOIO — FUNÇÃO: MANUTENÇÃO INFORMÁTICA 
• ITEM 76 (caderno L) – anulado porque o termo "Bluetooth" está com erro de digitação, de forma a 

comprometer o julgamento do item. 

 

CARGO 10: AGENTE DE APOIO — FUNÇÃO: MOTORISTA SEGURANÇA 
• ITEM 59 (caderno M)/ITEM 51 (caderno N) – anulado por se fundamentar em unidade monetária em 

desuso, o que poderia prejudicar o julgamento do item. 

• ITEM 109 (caderno M)/ITEM 110 (caderno N) – alterado de C para E. A descrição contida na 

assertiva refere-se à hemorragia interna, e não externa. 
 

 

 


