
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
Justificativas de alteração do gabarito de itens 

                    (com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS  

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

17  C E Deferido com alteração 
O texto de expedientes de mero encaminhamento de documentos só conterá parágrafos de desenvolvimento caso se 
deseje inserir algum comentário acerca do documento que está sendo encaminhado, e não em todos os casos, como 
expresso no item. Dessa forma, opta-se pela alteração de seu gabarito. 
31   C - Deferido com anulação 
O conteúdo do item extrapolou os objetos de avaliação do edital do concurso, motivo pelo qual se opta por sua 
anulação. 
48  C - Deferido com anulação 
O termo “tomaram” prejudicou o seu julgamento objetivo, podendo ter induzido os candidatos ao erro, motivo 
suficiente para anulação do item. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
CARGO 1: ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

77  C E Deferido com alteração 
Embora os serviços públicos propriamente estatais sejam realmente indelegáveis, não é correto afirmar que só 
podem ser remunerados por meio de taxa, pois serviços como segurança interna e outros (indelegáveis) não exigem 
a cobrança de taxa. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito. 
78  C - Deferido com anulação 
O conteúdo “contratos administrativos” não está contemplado no edital do concurso. Portanto, opta-se por anular o 
item. 
88  C - Deferido com anulação 
O termo “decore” deveria ser “decorre”. Esse fato pode ter induzido o candidato ao erro, motivo pelo qual se opta 
pela anulação do item. 
90  C - Deferido com anulação 
O conteúdo do item extrapolou os objetos do edital do concurso, motivo suficiente para sua anulação. 

 
CARGO 3: ADMINISTRADOR  
 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
60  C E Deferido com alteração  
No tipo de avaliação questionado pelo item, é imperativo o fator autoavaliação por parte do avaliado. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito. 
62  C E Deferido com alteração   



Ao contrário do afirmado no item, a responsabilidade pessoal do executivo na escolha final das pessoas que devem 
constituir uma equipe é de caráter transferível. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito.  
79  C - Deferido com anulação 
O termo “Departamento de Coordenação das Empresas Estatais” pode ter prejudicado o julgamento objetivo do 
item, visto que o correto seria “Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais”. Portanto, 
opta-se pela sua anulação.  
93   C E Deferido com alteração 
As características descritas no item serão válidas quando for para aquisição de componentes ou peças de origem 
nacional ou estrangeira. Portanto, o item está incorreto e opta-se pela sua alteração.  
100  C - Deferido com anulação 
Não está especificado o tipo de licença a que o item se refere, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 
CARGO 5: CONTADOR  

 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

77  C - Deferido com anulação 
O exemplo do valor justo sem a informação de sua correspondência aos valores de saída pode ter prejudicado a 
análise da questão, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

CARGO 6: ECONOMISTA  
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
70  C - Deferido com anulação 
Na redação do item, a palavra “empregados” prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta por sua 
anulação. 

 
CARGO 7: ENGENHEIRO CIVIL  
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
55  C E Deferido com alteração 
O item generaliza quando considera que os eletrodutos devem ser obrigatoriamente rígidos. Há eletrodutos 
flexíveis aprovados pelas normas reguladoras vigentes. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito do 
item.  
78  C - Deferido com anulação 
A redação do item gera ambiguidade quando deixa de especificar se deve ser colada a fórmula gerada ou a célula à 
qual ela pertence, pois são comandos cujos resultados são diferentes no Excel. Por esse motivo, opta-se pela 
anulação do item.  
 

CARGO 8: ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 
ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
83  E - Deferido com anulação 
A falta de uma referência para se medir a velocidade do campo girante do rotor tornou o item incompleto, 
impossibilitando seu julgamento objetivo. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item.   

 


