
SAD/PE 
 

CARGO 1: ANALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA – QUALIFICAÇÃO: CONTADOR 
 
Não houve alteração de gabarito. 
 

CARGO 2: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
 
Questão: 27 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: no texto introdutório das questões 27 e 28, a variável “Z” representou simultaneamente uma 
distribuição normal padrão e a distribuição de uma amostral de salários, o que não pode ocorrer, segundo a 
literatura especializada no assunto. Tal fato prejudicou o julgamento da questão, razão suficiente para sua anulação.  
 
Questão: 28 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: no texto introdutório das questões 27 e 28, a variável “Z” representou simultaneamente uma 
distribuição normal padrão e a distribuição de uma amostral de salários, o que não pode ocorrer, segundo a 
literatura especializada no assunto. Tal fato prejudicou o julgamento da questão, razão suficiente para sua anulação. 
 
Questão: 29 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: há mais de uma opção correta. Além da opção dada como gabarito oficial preliminar, a opção “A lei 
orçamentária poderá conter matéria estranha à fixação de despesas e à previsão de receitas” está de acordo com o 
artigo 165, parágrafo 8.º da Constituição Federal de 1988. 

 
CARGO 3.1: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO – FINANÇAS PÚBLICAS 

 
Questão: 11 
Parecer: ALTERAR DE A PARA D 
Justificativa: a probabilidade de dois nomes ficarem em um mesmo grupo é aproximadamente 0,3076, valor entre 
0,180 e 0,480, conforme indicado na opção D.  

 
Questão: 23 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: não há opção que atenda o gabarito, uma vez que o total do ativo circulante é igual a R$ 65.690,  
valor esse que não consta entre as opções de resposta. 
 
Questão: 27 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: não há opção que atenda o gabarito, uma vez que giro ativo é igual a 5,5,  valor esse que não consta 
entre as opções de respostas. 
 
Questão: 45 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: não há opção correta, uma vez que a apontada no gabarito oficial preliminar afirma que não é o saldo 
da dívida consolidada líquida que é obtido deduzindo-se da dívida consolidada as receitas de privatização e os 
passivos reconhecimentos decorrentes de déficit de anos anteriores, mas sim o saldo da dívida fiscal.   
 

CARGO 3.2: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
Questão: 11 
Parecer: ALTERAR DE A PARA D 
Justificativa: a probabilidade de dois nomes ficarem em um mesmo grupo é aproximadamente 0,3076, valor entre 
0,180 e 0,480, conforme indicado na opção D.  
 
 
 
 



Questão: 25 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: o COBIT versão 4.1 possui 6 níveis e não 5, como consta do enunciado, fato que inviabilizou o 
julgamento objetivo da questão. 
 
Questão: 43 
Parecer: ANULAR 
Justificativa: há mais de uma resposta correta. Além da opção apontada no gabarito oficial preliminar, a opção C 
também está correta uma vez que, de fato, a gerência de configuração de software é atividade típica da transição de 
serviços. 

 
CARGO 3.3: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO – OBRAS PÚBLICAS 

 
Questão: 11 
Parecer: ALTERAR DE A PARA D 
Justificativa: a probabilidade de dois nomes ficarem em um mesmo grupo é aproximadamente 0,3076, valor entre 
0,180 e 0,480, conforme indicado na opção D.  

 
 


