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RECURSOS HUMANOS 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS DE CANDIDATOS VOLUNTÁRIOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EFETIVOS DOS QUADROS DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES DE SAÚDE (QOBM/S) E COMPLEMENTARES 
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Justificativas de manutenção e alteração do gabarito de questões 
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS – COMUM A TODAS AS ÁREAS/ESPECIALIDADES 

 Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

67 C E Deferido com alteração 

Segundo o artigo 100, VI, da Lei nº 12.086, de 2009, o bombeiro militar não poderá constar de Quadro de Acesso quando estiver em gozo de 
licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 1 (um) ano contínuo. Logo, como o item não afirmou que o período de 
um ano era contínuo, ele poderá constar do quadro de acesso. Desse modo, opta-se pela alteração do item. 

 

CIRURGIÃO-DENTISTA – TODAS AS ÁREAS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

 80 E -  Deferido com anulação 

No que se refere ao tempo citado na redação do item, há divergências na literatura sobre o assunto. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 
 

 

MÉDICO – TODAS AS ÁREAS 

Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

83 C - Deferido com anulação 

Devido à ambiguidade causada pela redação do item, opta-se pela sua anulação. 

115                                                                C          E Deferido com alteração 

 No traçado de eletrocardiograma demonstrado no item, pode-se ver onda P positiva em DII e ela não cavalga a porção inicial da onda R, 
descaracterizando a taquicardia supraventricular nodal com reentrada. Nesse caso, o diagnóstico não é compatível com o traçado apresentado. Por 
esse motivo, opta-se pela alteração do item. 
120   C E Deferido com alteração 

Por ser um método simples, que se baseia na avaliação da respiração, circulação e nível de consciência, a técnica S.T.A.R.T, por meio da utilização 
de algoritmo classificação das vítimas por cores, permite uma triagem eficiente e em menos de 1 minuto. A tática de triagem deve ser utilizada 
quando os recursos de pessoal e de material forem insuficientes frente a um acidente que envolve várias vítimas e cabe a primeira guarnição do 
corpo de bombeiros a realização dessa triagem. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

71  C            - Deferido com anulação 

Devido ao erro de digitação, opta-se pela anulação do item. 

72  E            - Deferido com anulação 

Devido ao erro de digitação, opta-se pela anulação do item. 

73         E     - Deferido com anulação 

Devido ao erro de digitação, opta-se pela anulação do item. 

74         C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - Deferido com anulação 

Devido ao erro de digitação, opta-se pela anulação do item. 

75                    E                     - Deferido com anulação 

Devido ao erro de digitação, opta-se pela anulação do item. 

111                    C - Deferido com anulação 

As formas de pagamento descritas no enunciado e no item são diferentes, o que prejudica a clareza do item. Assim, opta-se por sua anulação. 
 

DIREITO 

 Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

92  C E Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está equivocada. A citação será pessoal e o início do prazo para contestar se dará com a juntada do mandado aos autos, 
nos termos do inciso II, do artigo 241, do Código Processual Civil. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 



 
Estatística  

 Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

87  C - Deferido com alteração 

Faltam informações para o julgamento objetivo do item. Assim, opta-se por sua anulação. 
 

INFORMÁTICA  

79  C  Deferido com anulação 

O nome do arquivo no Ubuntu é hosts.allow e não host.allow como descrito. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 

111  C E Deferido com alteração 

O exemplo citado refere-se à norma ISO/IEC 27001 e não ISSO/IEC 27002. Por isso, opta-se pela alteração do item. 
 

PEDAGOGIA  

 Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

93  C E Deferido com alteração 

O texto do item apresenta inadequação em relação ao termo "no primeiro ano", pois este é caracterizado por Wallon como estágio impulsivo-
emocional. Por isso, opta-se pela alteração do item. 

 


