
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DIRETORIA GERAL 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – 
ATRIBUIÇÕES: ARQUITETO, ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO E TÉCNICO EM 

MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 

Justificativas de manutenção e alteração do gabarito de itens 

 (com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (PARA TODOS OS CARGOS, EXCETO PARA O CARGO ANALISTA LEGISLATIVO – 
ATRIBUIÇÃO: TÉCNICO EM MATERIAL E PATRIMÔNIO) 
 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

8 C E Deferido com alteração 

A sugestão de reescrita proposta no item altera a ideia original do trecho, uma vez que se observa inversão da relação de causa e efeito no trecho referente a realidades e 
padrões internacionais. Por isso, o gabarito do item deve ser alterado. 

 

 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (SOMENTE PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÃO: TÉCNICO EM 
MATERIAL E PATRIMÔNIO) 
 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

4 C E Deferido com alteração 

A sugestão de reescrita proposta no item altera a ideia original do trecho, uma vez que se observa inversão da relação de causa e efeito no trecho referente a realidades e 
padrões internacionais. Por isso, o gabarito do item deve ser alterado. 

91 C - Deferido com anulação 

A disposição de informações no comando relativo ao item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

92 C - Deferido com anulação 

A disposição de informações no comando relativo ao item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

93 E - Deferido com anulação 

A disposição de informações no comando relativo ao item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

94 C - Deferido com anulação 

A disposição de informações no comando relativo ao item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

96 C - Deferido com anulação 

A disposição de informações no comando relativo ao item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUIÇÃO: ARQUITETO 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

132 E C Deferido com alteração 

De fato, a NBR 9050 afirma, em seu item 6.2.2, que “Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes deve ser previsto no mínimo um acesso”, o que torna
correta a afirmação feita no item. Por isso, o gabarito deve ser alterado. 

 

 
 
ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

108 C - Deferido com anulação 

Não há dados suficientes para o julgamento do item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 



109 E - Deferido com anulação 

Não há dados suficientes para o julgamento do item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

133 C E Deferido com alteração 

A utilização do termo "Programa de Proteção contra Riscos Ambientais" ao invés de "Programa de Prevenção de Riscos Ambientais” prejudicou o julgamento do item. Por 
esse motivo, opta-se por sua anulação. 

144 C - Deferido com anulação 

O julgamento do item foi prejudicado pela falta especificação da nacionalidade do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional a que ele se referia. Dessa forma, 
opta-se por sua anulação. 

 
 
ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUIÇÃO - ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA CIVIL 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

108 C E Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está incorreta, dado que os estados relacionados à durabilidade, aparência e boa utilização funcional da estrutura, bem como ao conforto do 
usuário, são denominados estados limites de serviço (ELS) e não de utilização. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito.  

114 C E Deferido com alteração 

Utilizando os valores nominais para a área de seção transversal para as bitolas de 5.0mm e 6.3mm, que constam na NBR 7480:2007, as respectivas áreas correspondem a 
19,6mm2 e 31,2mm2. De acordo com os cálculos e mantendo-se uma precisão de três casas após a vírgula, para a ferragem de 5.0 a com15, a área de aço correspondente 
seria 1,31cm2/m, e não 1,34cm2/m como afirmado no item. Ante ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito. 

126 C - Deferido com anulação 

A NBR 5626 – em seu item 7.33 – define que deve haver controle sistemático do volume de água consumida, por meio de leituras periódicas. Essa periodicidade foi definida 
no Manual de Gestão Predial, elaborado pelo governo da Bahia, como diária. Por outro lado, devido ao grande número de informações discordantes sobre o assunto 
referentes a diferentes órgãos, opta-se pela anulação do item. 

130 C E Deferido com alteração 

A compatibilização entre os projetos visa solucionar possíveis conflitos entre as disciplinas abrangidas, mas não garantem que a execução dos serviços ocorra sem 
interrupções e(ou) imprevistos, como afirmado no item. Ante ao exposto, opta-se pela alteração de seu gabarito.  

133 C - Deferido com anulação 

Devido a divergências na literatura sobre o assunto “classificação de eletrodutos”, opta-se pela anulação do item. 

173 C E Deferido com alteração 

A emissão da fatura se dá por meio da medição dos serviços executados pela contratada e aprovados pela fiscalização. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito.  

180 C E Deferido com alteração 

As tubulações podem ser fixadas em paredes. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

 

ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

101 C - Deferido com anulação 

Por haver divergências na literatura sobre o assunto tratado no item, opta-se por sua anulação. 

159 C - Deferido com anulação 

Por haver divergências na literatura sobre o assunto tratado no item, opta-se por sua anulação. 

 

 

ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA ELETRÔNICA/TELECOMUNICAÇÕES 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

104 C - Deferido com anulação 

Por não haver dados suficientes para o julgamento objetivo do item, opta-se por sua anulação. 

115 E - Deferido com anulação 

Por haver divergências na literatura sobre o assunto tratado no item, opta-se por sua anulação. 

164 C E Deferido com alteração 

A incompatibilidade afirmada no segundo período do item não está correta, razão suficiente para a alteração de gabarito. 

177 E C Deferido com alteração 

De fato, a afirmação feita no item está integralmente correta, motivo suficiente para a alteração de gabarito. 

178 C - Deferido com anulação 

Onde constou o termo “DVD-S2”, deveria ter constado “DVB-S2”, razão pela qual opta-se pela anulação do item. 

 

 



ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO - ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA 
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

105 E - Deferido com anulação 

Na redação do item, a expressão "máquina térmica de refrigeração de potência" não está de acordo com o estabelecido para área de engenharia mecânica. Portanto, o 
item deve ser anulado, pois essa redação pode ter induzido os candidatos a erro. 

118 E - Deferido com anulação 

O assunto abordado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

160 E - Deferido com anulação 

A unidade de medida informada no item não existe. Por esse motivo, opta-se por sua anulação, dado que tal fato pode ter induzido os candidatos a erro. 

168 C E Deferido com alteração 

De acordo com a norma aplicável ao caso e considerando as afirmações feitas no item, o cálculo de tráfego em elevadores deveria excluir o ascensorista. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item. 

171 C E Deferido com alteração 

De acordo com a Norma ABNT NBR NM 207/1999 pg. 50, freio de segurança do carro necessariamente deve ser do tipo progressivo se a velocidade nominal exceder 1m/s. 
Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

 

ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUIÇÃO: TÉCNICO EM MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

111 E - Deferido com anulação 

O conteúdo do item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital do concurso, motivo suficiente para sua anulação. 

122 C - Deferido com anulação 

A redação do item não caracteriza, de forma enfática, o período/momento em que ambas as gavetas estão cheias, referindo-se apenas ao tempo em que a primeira gaveta 
(A) está tomada. A falta dessa explicação prejudicou o julgamento objetivo do item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

142 C - Deferido com anulação 

Em determinadas literaturas, arrolamento é tratado como sinônimo de inventário. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

 


