
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

Concurso público nacional para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível 
superior e de nível médio 

 

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

Prova Objetiva (P1) – Conhecimentos Básicos 

Todas as Especialidades/Formações (nível superior), EXCETO Cargos: 3, 4, 5, 16 e 26 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 40  C E  Deferido com alteração 

O texto trata das desigualdades entre homens e mulheres, fato não contemplado no item. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 45  C E  Deferido com alteração 

As empresas públicas não são criadas por lei específica, apenas a sua instituição é autorizada por lei específica. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito. 

 50  E -  Deferido com anulação 

A redação do item é confusa, razão suficiente para sua anulação. 
 

Cargos: 3, 4, 5 e 16 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

35  C E  Deferido com alteração 

O texto trata das desigualdades entre homens e mulheres, fato não contemplado no item. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

39  C E  Deferido com alteração 

As empresas públicas não são criadas por lei específica, apenas a sua instituição é autorizada por lei específica. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito. 

50  E -  Deferido com anulação 

A redação do item é confusa, razão suficiente para sua anulação. 
 

Cargo 26 (Especialidade: Outros profissionais de NS – Formação: Letras) 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 35  C E  Deferido com alteração 

O texto trata das desigualdades entre homens e mulheres, fato não contemplado no item. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

40  C E  Deferido com alteração 

As empresas públicas não são criadas por lei específica, apenas a sua instituição é autorizada por lei específica. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito. 

50 E -  Deferido com anulação 

A redação do item é confusa, razão suficiente para sua anulação. 
 

Prova Objetiva (P2) – Conhecimentos Específicos 

CARGO 1: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ADMINISTRADOR 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

54 E -  Deferido com anulação 

Devido à existência de diversas teorias que orbitam o tema e que sinalizam sentidos diversos sobre o que gera a motivação, optou-se pela 
anulação do item. 

105 C -  Deferido com anulação 

A redação do item é confusa, razão suficiente para sua anulação. 

110 E C  Deferido com alteração 

De fato, segundo o grau de reprovabilidade da conduta do contratado, são aplicadas as penalidades de advertência, multa e suspensão 
temporária de participação em licitação, previstas para o inadimplemento de contratos administrativos. Por essa razão, opta-se pela alteração 
do gabarito. 

 

  

 



CARGO 2: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ADVOGADO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

56  C E  Deferido com alteração 

A produção de provas não ocorre na audiência de conciliação do procedimento comum sumário, conforme afirmado no item. Ocorre, nessa 
ocasião, somente a proposição do meio probatório e a análise por parte do magistrado da pertinência de sua produção, razão pela qual opta-se 
pela alteração do gabarito do item 

58  C E  Deferido com alteração 

De acordo com o regime jurídico estabelecido pela Lei 9.514/1997, os bens imóveis também são passíveis de alienação fiduciária em garantia. 
Desta forma, opta-se pela alteração do item 

62 E -  Deferido com anulação 

Há relevante divergência doutrinária a respeito do tema tratado no item, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

91 C E Deferido com alteração 

Conforme parágrafo único do artigo 61, da Lei 9.784/1999, quando houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da 
execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de oficio ou a pedido, dar o efeito suspensivo ao recurso, mesmo que não 
haja previsão expressa na lei de regência. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

98 C -  Deferido com anulação 

Há relevante divergência doutrinária a respeito do tema tratado no item, razão pela qual opta-se por sua anulação. 
 

CARGO 3: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ANALISTA DE SISTEMAS – ATUAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

64 E C  Deferido com alteração 

O diagrama de classes define todas as classes que o sistema necessita possuir e é a base para a construção dos diagramas de comunicação, 
sequência e estados. Por esse motivo opta-se pela alteração do gabarito do item. 

72  C E  Deferido com alteração 

A cláusula HAVING restringe os resultados do GROUP BY na ExpressãoSeleção. A cláusula HAVING é aplicada a cada grupo da tabela agrupada, 
de forma parecida como a cláusula WHERE é aplicada à lista de seleção. Se não houver uma cláusula GROUP BY, a cláusula HAVING será aplicada 
a todo o resultado como um único grupo. A cláusula SELECT não pode fazer referência direta a qualquer coluna que não possua uma cláusula 
GROUP BY. Entretanto, pode fazer referência a constantes, agregações, e registros especiais. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do 
item. 

87 C E  Deferido com alteração 

Por meio do encapsulamento, são disponibilizados externamente métodos de acesso( get´s ) e métodos que alterem esse objeto ( set´s) . Desse 
modo opta-se pela sua alteração. 

89 C E  Deferido com alteração 

O termo “anular” não representa a sobrescrição do método da superclasse.Por esse motivo opta-se alteração do gabarito do item. 

107 C E  Deferido com alteração 

O item sugere que o uso do AES seria a garantia de sigilo das informações enviadas. Nesse caso, o sigilo envolveria todas as fases do processo, 
desde a coleta das informações, envio, recepção e guarda no banco. Ainda que o AES seja usado também no armazenamento, o seu uso não é 
suficiente para garantir o sigilo, pois haverá momentos em que as informações estarão em claro para possibilitar o processamento. Por esse 
motivo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

116 C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter induzido o candidato a erro. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 
 

CARGO 4: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ANALISTA DE SISTEMAS – ATUAÇÃO: PRODUÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

62 C E  Deferido com alteração 

O endereço MAC é um endereço de 48 bits contido em todas as placas de interfaces de rede, e não somente em algumas, como sugere o item. 
Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

80 C E  Deferido com alteração 

A nomenclatura correta seria RDWA (Remote Desktop Web Access) – parte do conjunto de soluções do RDS (Remote Desktop Service)  – , e não 
RDA (Remote Application Deployment). Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

98 C -  Deferido com anulação 

O item não explicitou o termo “chave primária”, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 
 

CARGO 5: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ANALISTA DE SISTEMAS – ATUAÇÃO: SUPORTE DE SISTEMAS 

 Item Gabarito Preliminar     Gabarito Definitivo Situação 

65                C                      E  Deferido com alteração 

Não há informações a respeito das configurações das células E28 e/ou C28 que respaldem a assertiva descrita no item. Dessa forma, opta-se 
pela alteração do gabarito. 

 



97                  C                            E Deferido com alteração 

Não há relação de causalidade entre a capacidade de o IPSEC esconder endereços e seu suporte ao NAT, pois o IPSEC esconde endereços 
independentemente do NAT. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

116                       C                                    -  Deferido com anulação 

Onde constou o termo “server” deveria ter constado o termo “system”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

120                          C                                         E  Deferido com alteração 

Ao contrário do afirmado no item, o gerenciamento dos riscos não é um processo. Dessa forma, opta-se pela alteração do item. 
 

CARGO 6: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ARQUITETO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

51 C -  Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo. 

59 C E  Deferido com alteração 

No Brasil o sistema hidráulico não fornece diretamente água potável para ao consumo imediato humano. Desta forma, opta-se pela alteração do 
gabarito do item. 

84 C -  Deferido com anulação 

A redação do item está incompleta, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

118 C E  Deferido com alteração 

De acordo com a Lei n.º 8.666/93, na hipótese apresentada no item, a licitação é dispensável, e não dispensada, conforme afirmado. Desta 
forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

CARGO 7: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ASSISTENTE SOCIAL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

117 C -  Deferido com anulação 

A redação do item permite dupla interpretação, razão pela qual opta-se por sua anulação. 
 

CARGO 9: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: CONTADOR 

 Item Gabarito Preliminar     Gabarito Definitivo Situação 

53                          C E  Deferido com alteração 

O resultado obtido na alienação do imobilizado não deverá ser registrado como outras receitas. Desta forma, opta-se pela alteração do gabarito 
do item. 

55                           C             -  Deferido com anulação 

O item não possui dados suficientes para sua resolução, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

81     C              E  Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está incorreta, posto que, caso a lei que altere base de cálculo do imposto territorial rural seja publicada no último dia 
útil de um determinado exercício, esta não poderá entrar em vigor no 1.º dia do exercício subsequente, em respeito ao princípio nonagesimal.  

106          C                        -  Deferido com anulação 

O item não possui dados suficientes para sua resolução, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

118                  C                                       E  Deferido com alteração 

De acordo com a Lei n.º 8.666/93, na hipótese apresentada no item, a licitação é dispensável, e não dispensada, conforme afirmado. Desta 
forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

CARGO 10: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ECONOMISTA 

 Item Gabarito Preliminar     Gabarito Definitivo Situação 

68 E -  Deferido com anulação 

A redação do item permite dupla interpretação, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

118       C          -  Deferido com anulação 

O item não possui dados suficientes para sua resolução, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 
 

CARGO 11: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO – FORMAÇÃO: ENGENHARIA CIVIL 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

68 C -  Deferido com anulação 

Há divergências na literatura com relação à representação tratada no item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

98  C  E  Deferido com alteração 

A alternativa indicada no item não é válida para no sistema operacional abordado. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 



118  C   E  Deferido com alteração 

De acordo com a Lei n.º 8.666/93, na hipótese apresentada no item, a licitação é dispensável, e não dispensada, conforme afirmado. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

CARGO 12: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO – FORMAÇÃO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar     Gabarito Definitivo Situação 

80  C -  Deferido com anulação 

A redação do item, ao possibilitar mais de uma interpretação para a sua resolução do problema proposto, prejudicou seu julgamento objetivo. 
Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

101           E                -  Deferido com anulação 

Há divergências na literatura com relação à representação tratada no item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 
 

CARGO 13: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO – FORMAÇÃO: ENGENHARIA ELÉTRICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

58 C E  Deferido com alteração 

A expressão “a corrente que fluirá, em regime permanente, pelos enrolamentos do primário do transformador será...” amplia a análise para as 
três fases, fato que torna a afirmação feita no item errada.  

60 C -  Deferido com anulação 

O texto introdutório apresentou uma potência nominal igual a 12 kVA, onde deveria apresentar 1,2 kVA. Tal fato tornou o item inexequível. Dessa 
forma, opta-se por sua anulação. 

103 C E  Deferido com alteração 

A aplicação dos inversores de frequência em elevadores justifica-se pela variação de carga de passageiros no uso diário, de forma que a variação 
da carga controla a variação da tração dos motores. Entretanto, o retificador CA-CC não é eliminado, visto que o inversor de frequencia possuir 
esse estágio. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

109 C E  Deferido com alteração 

O item está errado, uma vez que a afirmação nele feita não se amolda de forma precisa ao estabelecido pelo parágrafo 2.º, do artigo 7.º da Lei 
n.º 8.666/93. 

 

CARGO 14: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO – FORMAÇÃO: ENGENHARIA ELETRÔNICA 

 Item Gabarito Preliminar     Gabarito Definitivo Situação 

73                        C -  Deferido com anulação 

A divergência entre as informações contidas no comando do item e na figura associada prejudicou seu julgamento objetivo. Por causa dessa 
ambiguidade insuperável, opta-se por sua anulação. 

74 C         -  Deferido com anulação 

A divergência entre as informações contidas no comando do item e na figura associada prejudicou seu julgamento objetivo. Por causa dessa 
ambiguidade insuperável, opta-se por sua anulação.. 

75  C         -  Deferido com anulação 

A divergência entre as informações contidas no comando do item e na figura associada prejudicou seu julgamento objetivo. Por causa dessa 
ambiguidade insuperável, opta-se por sua anulação. 

107        C                -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, uma  vez que não informou em que banda estavam os sinais. Sendo assim, opta-se por sua 
anulação. 

114            C                     -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, uma vez que o número e a nomenclatura de fases do ciclo de vida podem variar conforme o 
projeto. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

118                C                          E  Deferido com alteração 

De acordo com a Lei n.º 8.666/93, na hipótese apresentada no item, a licitação é dispensável, e não dispensada, conforme afirmado. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

CARGO 15: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO – FORMAÇÃO: ENGENHARIA MECÂNICA 

 Item Gabarito Preliminar     Gabarito Definitivo Situação 

79 C E  Deferido com alteração 

O nível inspeção não é definido pela razão entre o tamanho do lote e o tamanho da amostra. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do 
item. 

118                          C                                           E  Deferido com alteração 

De acordo com a Lei n.º 8.666/93, na hipótese apresentada no item, a licitação é dispensável, e não dispensada, conforme afirmado. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

 

 



CARGO 16: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO – FORMAÇÃO: ENGENHARIA DE REDES DE 
COMUNICAÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

72  E -  Deferido com anulação 

Há relevante divergência na literatura a respeito do tema tratado no item, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

73  C -  Deferido com anulação 

A definição do termo “atraso de transmissão” é controverso entre os principais autores, razão pela qual opta-se pela anulação do item. 

90  E -  Deferido com anulação 

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

CARGO 17: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

71  C -  Deferido com anulação 

Houve, no item, inversão dos valores contidos na expressão “os limites de controle LCS e LCI são  490 g e 510 g, respectivamente ” , razão pela 
qual opta-se por sua anulação. 

99  C E  Deferido com alteração 

O item afirma que dos 86 produtos entregues, 14 + 20 + 16 + 10 = 60 são embalagens com capacidade para até 4 kg. As embalagens com 
capacidade superior a 4 kg respondem por uma demanda de 86 – 60 = 26 unidades. Essa quantia equivale, portanto, a 26/86 = 0,3023, ou seja 
30,23% do total. Assim, esse valor difere de ¼ = 0,25 , razão pela qual a afirmação feita no item está incorreta. 

108 E C  Deferido com alteração 

Um teste de hipótese para a média de uma variável aleatória X com distribuição Normal e variância desconhecida segue uma distribuição t com 
n-1 = 10 – 1 = 9 graus de liberdade. Recurso(s) deferido(s) com alteração de E para C. 

 

CARGO 18: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: MUSEÓLOGO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 53 C -  Deferido com anulação 

Há relevante divergência na literatura a respeito do tema tratado no item, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

 103 C -  Deferido com anulação 

Onde deveria constar s sigla “ART”, constou indevidamente a sigla “ATR”. Desse modo, opta-se pela anulação do item. 

 

CARGO 19: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: PEDAGOGO 

  

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

73 C E  Deferido com alteração 

O ano de 1930 não corresponde ao ano de lançamento do INEP por Anísio Teixeira. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do item.  

79 C -  Deferido com anulação 

Há relevante divergência na literatura a respeito do tema tratado no item, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

 

CARGO 20: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: PSICÓLOGO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

67 C -  Deferido com anulação 

A redação do item permite dupla interpretação, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

102 C - Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo. 

103  C -  Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo. 

104  E  Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo. 

105 E  Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo. 
 

 

 

 

 

 



CARGO 21: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR – FORMAÇÃO: 
ARQUIVOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

72 E C  Deferido com alteração 

De acordo com a literatura, é proposta a divisão do arquivo intermediário em duas fases: uma mais próxima do usuário e oura mais distante do 
usuário. Assim, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

95 C E  Deferido com alteração 

Entende-se por descrição os procedimentos adotados para a elaboração dos instrumentos de pesquisa para atender as demandas informacionais dos 
pesquisadores. Desta forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

109  C -  Deferido com anulação 

A ausência da partícula “de” (de elemento) prejudicou o julgamento objetivo do item. Portanto, opta-se pela sua anulação. 
 

CARGO 22: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR – FORMAÇÃO: COMÉRCIO 
EXTERIOR 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

74  C E  Deferido com alteração 

Como o licenciamento é automático, cabe ao importador apenas registrar a declaração de importação no SISCOMEX, conforme art. 8º da Portaria 
SECEX nº 10/2010. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

85 C E  Deferido com alteração 

Não é mais o desembaraço aduaneiro que define a natureza da operação de pagamento, mas sim a data de embarque da mercadoria. O dispositivo 
“pagamento à vista” encontra-se revogado de acordo com a Circular nº 3.454/2009, Título 1, Capitulo 8, Seção 2, Subseção 24 do Banco Central. Dessa 
forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

94  C -  Deferido com anulação 

O erro de grafia da palavra “operações” prejudicou o julgamento objetivo do item. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

105  C -  Deferido com anulação 

A redação do item pode ter induzido o candidato a erro. Onde constou a expressão “Mercadorias brasileiras importadas...” deveria ter constado 
“Mercadorias importadas por empresas brasileiras...”. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 

 

CARGO 24: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR – FORMAÇÃO: DESIGNER 
GRÁFICO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

97 E -  Deferido com anulação 

A redação do item permite dupla interpretação, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

110 E -  Deferido com anulação 

A redação do item permite dupla interpretação, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

119  C -  Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo. 

120 E -  Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo. 
 

CARGO 27: ANALISTA DE CORREIOS – ESPECIALIDADE: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – ATUAÇÃO: JORNALISMO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

57 E  Deferido com anulação 

Há relevante divergência na literatura a respeito do tema tratado no item, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

87 C -  Deferido com anulação 

A redação do item permite dupla interpretação, razão pela qual opta-se por sua anulação. 
 

Cargo: 028 - ANALISTA DE CORREIOS / TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – ATUAÇÃO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

100 C -  Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo. 

 

 

 



CARGO 31: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – FORMAÇÃO: ENGENHARIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

74 C -  Deferido com anulação 

A incompatibilidade da redação com o dispositivo legal pertinente ao assunto tratado no item prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela 
qual opta-se por sua anulação.  

 

CARGO 34: ANALISTA DE SAÚDE – ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA – FORMAÇÃO: ODONTOLOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 
 

89  C - Deferido com anulação 
 

A redação do item permite dupla interpretação, razão pela qual opta-se por sua anulação. 

101  C - Deferido com anulação 
 

Deiscência óssea é mais comumente observada na face vestibular dos dentes, porém não é exclusiva a ela. Dessa forma, opta-se pela anulação do 
item. 

 

CARGO 36: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

57 C E  Deferido com alteração 

A redação do item contraria o disposto no anexo I da norma NR 5, razão pela qual opta-se pela alteração de seu gabarito. 

 76 E C  Deferido com alteração 

O item está certo, uma vez que a empresa deve comunicar a todos, efetivos, terceirizados e visitantes tanto sobre os perigos quanto sobre os riscos 
a que estão sujeitos na empresa, razão pela qual opta-se pela alteração de seu gabarito. 

 


