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JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITOS 

(elaboradas conforme as definições do edital que rege o certame, 

considerando todos os recursos interpostos pelos candidatos) 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS (COMUM AOS CARGOS: ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS, 
ADMINISTRAÇÃO DE REDES, ANÁLISE DE SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR) 

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

COMUM AOS 
CARGOS: 

CARGO 14 – 
ADMINISTRAÇÃO 

DE BANCO DE 
DADOS 

CARGO 15 – 
ADMINISTRAÇÃO 

DE REDES 

CARGO 17 – 
ANÁLISE DE 
SISTEMAS 

CARGO 29 – 
PROGRAMAÇÃO 

DE COMPUTADOR 

1 

Alterado em função de erro material na divulgação do gabarito 

preliminar. 

Opção correta: C 

Justificativa: Com relação à subjetividade, poesia e alegria na 

forma de olhar dos adultos, faz-se tal inferência com base na 

leitura do texto como um todo, não se podendo inferir com base 

somente no quarto parágrafo. 

 

CARGO 14: ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS 

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

ADMINISTRAÇÃO 
DE BANCO DE 

DADOS 
46 

Alterado em função de erro material na divulgação do gabarito 

preliminar. 

Opção correta: B 
Justificativa: “Adicionando a chave estrangeira para a tabela 

LIVRO”. 

 

  



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
CARGO 20: ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE  

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

CONTABILIDADE 33 

Alterado em função de erro material na divulgação do gabarito 

preliminar. 

Opção correta: D 
Justificativa: O enunciado pede como resposta as contas de 

resultado patrimonial, que fazem parte da Teoria Patrimonialista.  

CONTABILIDADE 35 

Anulada. Por discordar do gabarito preliminar, pugna o 

recorrente pela anulação da questão, ao argumento de que 

nenhuma das alternativas apresenta lançamentos corretos. 

Em face de erro material em “a Bancos” e “a Descontos 

Concedidos”, que deveriam ser grafados “Bancos” e “Descontos 

Concedidos”, na contabilidade do vendedor. Em face das razões 

expostas, a banca examinadora defere o recurso para anular a 

questão. 

CONTABILIDADE 48 

Alterado em função de erro material na divulgação do gabarito 

preliminar. 

Opção correta: C 
Justificativa: O registro das variações ativas e passivas, 

orçamentárias e extraorçamentárias, as interferências ativas e 

passivas e as mutações ocorridas no patrimônio. 

 
CARGO 22: ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL  

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

ENGENHARIA 
CIVIL 43 

Anulada. Por discordar do gabarito preliminar, pugna o 

recorrente pela anulação da questão, ao argumento de que a 

afirmativa “... a qual funcionará com um pré-filtro” está errada, 

sendo correto substituí-la por “... a qual funcionará como um pré-

filtro”. Em face das razões expostas, a banca examinadora defere 

o recurso para anular a questão. 
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CARGO 25: ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: FISIOTERAPIA 

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

FISIOTERAPIA 33 

Anulada. Por discordar do gabarito preliminar, pugna o 

recorrente pela anulação da questão, ao argumento de que a 

questão pede, respectivamente, os músculos da rotação lateral e 

abdução da articulação glenoumeral. O correto seria “redondo 

menor e infraespinhal”. Em face das razões expostas, a banca 

examinadora decide por anular a questão. 

FISIOTERAPIA 44 

Anulada. Por discordar do gabarito preliminar, pugna o 

recorrente pela anulação da questão, ao argumento de que a 

manobra de YERGASON é realizada como o cotovelo em 90
o
 e o 

braço em adução junto ao corpo e, não, em abdução como expõe 

o comando da questão. Em face das razões expostas, a banca 

examinadora decide por anular a questão. 

 

CARGO 26: ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: FONOAUDIOLOGIA 

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

FONOAUDIOLOGIA 35 

Anulada. Por discordar das afirmativas apresentadas, pugna o 

recorrente pela anulação da questão, em razão de que “padrão 

respiratório” é o correto e, não, “padrão articulatório”. Em face 

das razões expostas, a banca examinadora decide por anular a 

questão. 
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CARGO 27: ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: NUTRIÇÃO 

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

NUTRIÇÃO 43 

Anulada. Por discordar do gabarito preliminar, pugna o 

recorrente pela anulação da questão ao argumento de que não 

existe secreção no intestino grosso e em nenhuma outra parte do 

corpo humano, conforme afirma a opção A. Em face das razões 

expostas, a banca examinadora defere o recurso para anular a 

questão. 

NUTRIÇÃO 60 

Alterado em função de erro material na divulgação do gabarito 

preliminar. 

Opção correta: A 
Justificativa: A recomendação diária de ácido fólico para 

mulheres gestantes é de 600mg, de acordo com a IDR de 2000, 

sendo que 400mg são derivados de suplementação e o restante 

da alimentação. 
 
CARGO 28: ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA 

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

ODONTOLOGIA 37 

Anulada. Por discordar do gabarito preliminar, pugna o 

recorrente pela anulação da questão, ao argumento de que, 

embora a presença de febre e mal-estar não esteja sempre 

associada a quadros de GUN, alguns autores afirmam que este é 

um quadro clínico possível de ser detectado nesses pacientes. Em 

face das razões expostas, a banca examinadora decide por anular 

a questão. 
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NÍVEL MÉDIO 
 

 

CARGO 31: TÉCNICO MUNICIPAL – ESPECIALIDADE: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

PROVA/CARGO QUESTÃO(ÕES) JUSTIFICATIVA 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

TIPO A 
2 

Alterado em função de erro material na divulgação do gabarito 

preliminar. 

Opção correta: C 

Justificativa: As vírgulas não podem ser suprimidas, pois 

acarretaria prejuízo à pontuação. 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

TIPO B 
1 

Alterado em função de erro material na divulgação do gabarito 

preliminar. 

Opção correta: C 

Justificativa: As vírgulas não podem ser suprimidas, pois 

acarretaria prejuízo à pontuação. 

  


