
 
 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE ANALISTA DE INFRAESTRUTURA 
 

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  

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

34  C - Deferido com anulação 

A redação do item gera dupla interpretação quanto ao emprego dos termos “instalação” e “projeto”. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item.  

51 E C Deferido com alteração 

De fato, a transferência de renda constitui meta do programa Bolsa Família, enquanto a promoção do acesso a serviços públicos integra os objetivos do Plano Brasil sem Miséria. Ante ao 
exposto, opta-se pela alteração do gabarito.  

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA – ÁREA I 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

79  C - Deferido com anulação 

A utilização do termo “parâmetro” ao invés de “paramento” prejudicou o julgamento objetivo do item. Por essa razão, opta-se por sua anulação.  

97  E - Deferido com anulação 

Blocos são elementos estruturais de grande rigidez, que podem ser de concreto simples, alvenarias de tijolos comuns ou pedras de mão. O fato de o item restringir o termo blocos a 
fundações de concreto de grande rigidez prejudicou o seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

111  C - Deferido com anulação 

Dependendo do sentido do carregamento (de cima para baixo ou de baixo para cima), as fibras tracionadas podem estar abaixo ou acima da linha neutra. A situação apresentada no item 
levou em consideração apenas o carregamento de cima para baixo. Tal fato prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação.  

123  C - Deferido com anulação 

O item não especificou a posição no vão em que se pretende calcular a tensão. A resposta apresentada no item se refere à tensão atuante no meio do vão. Em outras posições, as tensões 
são diferentes, razão pela qual se opta por sua anulação. 

137  C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - ÁREA II 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

98  C - Deferido com anulação 

A redação do item baseou-se exclusivamente no texto da Lei nº 10.257/2001. A afirmação nele feita comporta exceções previstas em dispositivos normativos não contemplados nos 
objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. Por essa razão, opta-se pela anulação do item. 

99  C - Deferido com anulação 

A redação do item baseou-se exclusivamente no texto da Lei nº 10.257/2001. A afirmação nele feita comporta exceções previstas em dispositivos normativos não contemplados nos 
objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. Por essa razão, opta-se pela anulação do item. 

126  C - Deferido com anulação 

A falta de especificação sobre o tipo de edificação residencial – unifamiliar ou multifamiliar – prejudicou o julgamento objetivo do item. Nas residências unifamiliares, a NBR 9050 faculta 
a utilização de sinalização de emergência.  Por essa razão, opta-se pela anulação do item. 

131  C E Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está errada, uma vez que a captação fotogramétrica não propicia a obtenção de todos os detalhes planimétricos de determinada região coberta 
aerofotogrametricamente. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 
 



ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - ÁREA III 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

81  E C Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está correta, uma vez que, de fato, as novas tecnologias empregadas na produção de energia eólica propiciam maior aproveitamento do potencial dos ventos, 
contribuindo para o alcance da capacidade de produção superior a 55%. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

82 C - Deferido com anulação 

As informações contidas no item sofreram atualizações recentes, fato que prejudicou o seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se pela sua anulação. 

94  C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - ÁREA IV 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

71  C E Deferido com alteração 

Os feldspatos são mais suscetíveis ao intemperismo do que os quartzos. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

109  C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se pela sua anulação. 

 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - ÁREA V 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

87  C E Deferido com alteração 

O clima não é considerado um dos princípios básicos da classificação de terras para irrigação. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

91  E - Deferido com anulação 

O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

101  C E Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está incorreta, pois define que apenas os resíduos da classe II A afetam o meio ambiente e a saúde humana. Há alguns resíduos de classe I que também podem 
apresentar as mesmas características. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

107  C - Deferido com anulação 

O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

124  C E Deferido com alteração 

A urbanização das encostas de uma bacia hidrográfica tende a diminuir o tempo de concentração da bacia. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - ÁREA VI 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

72  C - Deferido com anulação 

A grafia incorreta da sigla do termo “Ultra High Frequency” prejudicou o julgamento objetivo do item. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

103  C - Deferido com anulação 

No contexto do item, o multiplexador óptico OADM (optical add-drop multiplex) poderia ser entendido como produto comercial ou componente isolado e passivo, fato que prejudicou o 
julgamento objetivo do item. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

116  C - Deferido com anulação 

A utilização do termo "LTE (long term evolution) de frequência" prejudicou o julgamento objetivo do item. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

130  C - Deferido com anulação 

A grafia incorreta do termo “hotspots”, em sua segunda ocorrência, prejudicou o julgamento objetivo do item. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

132  C - Deferido com anulação 

O conceito de acessibilidade em nível de governo eletrônico, tendo como exemplo o apresentado no modelo e-mag, não possui o mesmo foco da acessibilidade no plano da fruição de 
conteúdos digitais, fato que prejudicou o julgamento objetivo do item. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

138 C - Deferido com anulação 

Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação.  

144  C - Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Por essa razão, opta-se por sua anulação. 

 



ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - ÁREA VII 
 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

73  E C Deferido com alteração 

O item está correto, haja vista a intrínseca consonância do PNT com o PNV. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

81  C E Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está errada, visto que o custo de manuseio foi classificado como um fator secundário. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

89  C E Deferido com alteração 

A afirmação feita no item está errada, uma vez que cabe à ANTT habilitar, e não autorizar, o transportador internacional de carga. Por essa razão, opta-se pela alteração do gabarito do 
item. 

 


