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

CONHECIMENTOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES – CARGOS 1 A 20 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

22  C -  Deferido com anulação 

O item não especificou a esfera do governo em que atuaria o secretário de educação. Dessa forma, opta-se pela anulação do gabarito. 

38  C - Deferido com anulação 

A redação do item pode ter induzido os candidatos ao erro, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

75  C -  Deferido com anulação 

O plano referido no está em trâmite no Congresso Nacional e por isso trata-se de um projeto de lei a ser votado. Portanto, opta-se pela 
anulação do item. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES – CARGOS 21 A 27 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C E  Deferido com alteração 

O item não especificou a esfera do governo em que atuaria o secretário de educação. Dessa forma, opta-se pela anulação do gabarito. 

37  C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter induzindo os candidatos ao erro, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Cargo 2: PROFESSOR – BIOLOGIA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

92  C E  Deferido com alteração 

A síntese de DNA ocorre durante a fase S da interfase, assim, o material já está duplicado quando a célula entra em mitose. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item.  
 

Cargo 9: PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

112  C E  Deferido com alteração 

Força muscular, resistência muscular, resistência cardiovascular, flexibilidade e composição corporal não são componentes da aptidão física 
relacionados a desempenho, segundo a visão desenvolvimentista. Dessa forma opta-se pela alteração do gabarito do item. 

116  E -  Deferido com anulação 

Não foi especificado no item qual conhecimento a abordagem crítico-superadora da educação física tem por finalidade. Dessa forma, opta-se 
pela anulação do item.   

 

Cargo 13: PROFESSOR – GEOGRAFIA  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

104  C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento, uma vez que poderia referir-se a todo período de existência do planeta. Portanto, opta-se pela 
sua anulação. 

114  C E  Deferido com alteração 

O Congresso Nacional paraguaio ainda deve aprovar em votação a entrada da Venezuela como membro permanente do MERCOSUL. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do item. 

115  C E  Deferido com alteração 

O Peru passou à condição de Estado Associado ao MERCOSUL em 2003. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 



Cargo 15: PROFESSOR – INGLÊS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

112  C E  Deferido com alteração 

A substituição do elemento “if” por “unless” não é permitido no contexto, devendo, pois, ser alterado o gabarito do item. 
 

Cargo 18: PROFESSOR – QUÍMICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

81  C E  Deferido com alteração 

São os gases nobres os elementos que apresentam a primeira energia de ativação mais elevada. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito 
do item. 

108  C E  Deferido com alteração 

O resultado da adição de bromo ao ciclopentadieno não é o trans – 1,2 dibromociclopentano.  Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito do 
item.  

116  C -  Deferido com anulação 

A falta de preposição antes do trecho “volume constante” tornou o item incompreensível, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
 

Cargo 28: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

50  C E  Deferido com alteração 

O nome sugerido para estar em pastas de arquivamento não atente às regras de arquivo. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do 
item. 

55 C E Deferido com alteração 

O entusiasmo duradouro do empregado para o trabalho pode ser resultado também de sua motivação particular. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 

66  E -  Deferido com anulação 

O item não possui informações suficientes para seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

80  C -  Deferido com anulação 

A inserção indevida do termo “trabalho” na redação do item prejudicou seu julgamento objetivo.  Desse modo, opta-se pela anulação do item. 

81  C E  Deferido com alteração 

A afirmação feita no item, contraria dispositivo constitucional sobre o tema nele tratado.  Dessa forma, opta-se pela do gabarito alteração do 
item. 

82  C -  Deferido com anulação 

A repetição da preposição “de” na redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

87  C E  Deferido com alteração 

Nem todos, em uma equipe de trabalho, contribuem com ideias e interagem para compartilhar informações e tomar decisões. Por esse motivo, 
opta pela sua alteração 

 

 

Cargo 29: MERENDEIRO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

69  C -  Deferido com anulação 

Não há, no item, a descrição dos tipos de alimentos devem ser higienizados e guardados sob refrigeração. Tal fato prejudica seu julgamento, uma 
vez que nem todos os alimentos requer a adoção desse procedimento. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 

71 C E Deferido com alteração 

O consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares deve ser controlado, uma vez que esses alimentos são ricos em calorias e podem provocar 
diversas doenças (ex. obesidade, diabetes). Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

78  C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter induzido os candidatos ao erro, motivo pelo qual se opta por sua anulação 

81  E -  Deferido com anulação 

Devido a divergências na literatura especializada acerca do assunto, opta-se pela anulação do item. 

 
 
 


