
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

 

Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito 
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 

CARGO 1: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 17 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 34 E C  Deferido com alteração 

De fato, no final do ano de 2010, o governo brasileiro reconheceu o Estado palestino, com as fronteiras existentes antes da 

guerra ocorrida em 1967. Desse modo, opta-se pela alteração do item. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o gabarito 
deve ser alterado. 

 

CARGO 2: BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 16 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o gabarito 
deve ser alterado. 

 64 C E  Deferido com alteração 

Os índices KWIC e KWOC são exemplos de índices alfabéticos, mas não sistemáticos, que são aqueles que seguem, por 

exemplo, princípios lógicos ou facetas como as de Ranganathan.  

 79 C E  Deferido com alteração 

Os administradores não são considerados profissionais da informação, fato que contraria o afirmado no item. 

 91 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 
 

CARGO 3: CONTADOR  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 16 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o gabarito 

deve ser alterado. 

 63 C E  Deferido com alteração 

Apenas os investimentos em coligadas e controladas serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, sendo o 
método do custo aplicável. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito. 

 100  C E  Deferido com alteração 

O item não esclarece a questão do Passivo Real Líquido, ou Passivo a Descoberto, quando a situação patrimonial líquida será 
representada do lado do Ativo. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito. 

 



 

CARGO 4: ENGENHEIRO/ÁREA: CONTROLE DE QUALIDADE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 16 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o 
gabarito deve ser alterado. 

 

CARGO 5: ENGENHEIRO/ÁREA: MECÂNICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 16 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o 

gabarito deve ser alterado. 

 54 C -  Deferido com anulação 

Apesar de o valor de 3.000 kgf ser um valor correto, pois o valor da força F usada no teste pode variar entre 500 e 3000 
kgf, a redação do item pode ter dado dar a entender que o valor citado é fixo. 

 56  C E  Deferido com alteração 

A dureza Shore é um ensaio dinâmico. A impressão é causada pela queda livre de um êmbolo. Utiliza-se uma barra de aço 

(êmbolo) de peso 2,5 N, com uma ponta padronizada (arredondada) de diamante colocada dentro de um tubo de vidro 
com um escala graduada de 0 a 140. Tal barra é liberada de uma altura padrão (256 mm). O valor da dureza é 

proporcional à energia consumida para formar a marca no corpo de prova e representada pela altura alcançada no rebote 
do êmbolo. Materiais dúcteis consomem mais energia na deformação do corpo e o êmbolo alcança uma altura menor no 

retorno, indicando uma dureza mais baixa. A grande vantagem deste ensaio é a possibilidade de medir dureza de peças de 
grandes dimensões que não podem ser colocadas e maquinas de dureza por penetração. 

 

CARGO 6: ESTATÍSTICO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 16 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o 
gabarito deve ser alterado. 

 55 C E  Deferido com alteração 

O texto deveria afirmar que Md(X+a) = Md(X) + a, motivo suficiente para alteração do gabarito. 

 59 C -  Deferido com anulação 

A redação do item deveria especificar que as amostras são independentes. Devido ao exposto, opta-se pela sua anulação. 

 60  C -  Deferido com anulação 

Onde se lê “S1 e S2”, leia-se “S1^2 e S2^2”, motivo suficiente para anulação do item. 

 

 

 

 

 

 



CARGO 7: MÉDICO/ÁREA: CLÍNICA MÉDICA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 16 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o 

gabarito deve ser alterado. 

 80 C E  Deferido com alteração 

Trata-se de um caso de dor lombar aguda. Na situação descrita, não há relação de nexo causal entre a preservação da 

força muscular e a não alteração da marcha. O que pode levar a alteração da marcha, nesse caso, é a presença da dor, 
motivo suficiente para alteração do gabarito. 

 

CARGO 8: MÉDICO/ÁREA: TRABALHO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 16 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o 

gabarito deve ser alterado. 
 

CARGO 9: QUÍMICO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 16 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E  Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o 
gabarito deve ser alterado. 

98 C E  Deferido com alteração 

O composto 4,4’DDE tem fórmula química C14H8Cl4. Portanto, o íon molecular com menor massa (que corresponde aos 
isótopos de Cl 35) apresenta massa igual a 316 (14 x 12 + 8 x 1 + 4 x 35). Sendo assim, um eventual pico em 116 não 

corresponderia a um íon molecular, razão suficiente para alteração do gabarito. 
 

CARGO 10: SECRETÁRIO EXECUTIVO  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

16 
C - Deferido com anulação 

A redação do item pode ter confundido os candidatos, levando-os ao erro. Dessa forma, o item deve ser anulado. 

 49 C E Deferido com alteração 

Na situação descrita pelo item, João deve ser advertido em razão de sua conduta, e não penalizado. Diante disso, o 

gabarito deve ser alterado. 

58  C E Deferido com alteração 

No item, "frequência de uso ou consulta de documentos e informações" são características dos tipos de arquivo e, não, 

de arquivamento. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 75  C E  Deferido com alteração 

De acordo com a ADIN 3.026/DF, do relator Ministro Eros Grau - STF, a OAB não é exemplo de autarquia, a Ordem é um 
serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 

Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

 

 



CARGO 11: ASSITENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 15  C E Deferido com alteração 

A expressão “É essa rigorosa seleção que atrai os próprios estudantes” não é dispensável à estrutura sintática do período. 

 75 C - Deferido com anulação 

Houve uma falha de impressão no item em um dos tipos do caderno de prova. Em face disso, para manter a isonomia 
entre os candidatos, opta-se por sua anulação. 

 89 C - Deferido com anulação 

A redação do item permitiu dupla interpretação por parte do candidato. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 
 

CARGO 12: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – ESPECIALIDADE: BIOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 15  C E Deferido com alteração 

A expressão “É essa rigorosa seleção que atrai os próprios estudantes” não é dispensável à estrutura sintática do período. 

 90 C E Deferido com alteração 

A quantidade de matéria e energia transferida por um organismo produtor, ao próximo nível trófico, é menor que a 

quantidade de matéria absorvida por ele. Dessa forma, opta-se pela alteração do item. 
 

CARGO 13: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – ESPECIALIDADE: FÍSICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 15  C E Deferido com alteração 

A expressão “É essa rigorosa seleção que atrai os próprios estudantes” não é dispensável à estrutura sintática do período. 

 54 C E Deferido com alteração 

As capacitâncias deveriam ter sido expressas em picofarads (pF).Dessa forma,opta-se pela alteração do gabarito. 
 

CARGO 14: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – ESPECIALIDADE: INDUSTRIAL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 15  C E Deferido com alteração 

A expressão “É essa rigorosa seleção que atrai os próprios estudantes” não é dispensável à estrutura sintática do período. 

 55 C E Deferido com alteração 

As capacitâncias deveriam ter sido expressas em picofarads (pF).Dessa forma,opta-se pela alteração do gabarito. 
 

CARGO 15: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 20  C E Deferido com alteração 

A expressão “É essa rigorosa seleção que atrai os próprios estudantes” não é dispensável à estrutura sintática do período. 

 79 C - Deferido com anulação 

Por não identificar a versão do programa, o item permitiu dupla interpretação por parte dos candidatos. Dessa forma, 
opta-se por sua anulação. 

 

CARGO 16: TÉCNICO EM MINERAÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 15  C E Deferido com alteração 

A expressão “É essa rigorosa seleção que atrai os próprios estudantes” não é dispensável à estrutura sintática do período. 

 


