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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS (TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR EXCETO CARGO 
12 – TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA – TIPO A)  
 
Questão 10 – Anulada por haver duas opções que atendem ao comando de assinalar a opção 
incorreta (C e D). Impõe-se anulação da questão pela infração ao próprio edital do concurso 
que dispõe, em seu item “12.27 – Legislação com entrada em vigor após a data de publicação 
deste edital não será objeto de avaliação nas provas do concurso”, e também pelo princípio da 
proporcionalidade/razoabilidade que se impõe ao administrador em todos os seus atos, 
considerando que manter a questão seria exigir do candidato o conhecimento de legislação em 
sua redação antiga, não na atual, o que não se mostra razoável. 
 
Questão 11 – Anulada. O comando da questão não apresenta informações suficientes para 
marcação da opção A, divulgada no gabarito oficial preliminar como a opção correta.  

 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS – CARGO 12 – TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA – 
TIPO A 

 
Questão 13 – Anulada por haver duas opções que atendem ao comando de assinalar a opção 
incorreta (C e D). 
 
Questão 14 – Anulada. O comando da questão não apresenta informações suficientes para 
marcação da opção A, divulgada no gabarito oficial preliminar como a opção correta. 

 
 
CARGO 1: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA – ARQUITETURA – TIPO A 
 
Questão 31 – Anulada por haver literaturas complementares que admitem outra resposta que 
não a indicada no gabarito oficial preliminar. Há duas opções de respostas (C e D). 

 
 

CARGO 5: TÉCNICO EM GESTÃO DE PESCA E AQÜICULTURA – CIÊNCIAS SOCIAIS – 
TIPO A 
 
Questão 28 – Anulada por apresentar duplicidade de interpretação no que se refere à 
expressão “como toda ação”. 
 
Questão 36 – Gabarito alterado de D para C. O item II encontra-se incorreto.  
 
 
CARGO 7: TÉCNICO EM GESTÃO DE PESCA E AQÜICULTURA – ENGENHARIA DE PESCA 
– TIPO A 
 
Questão 29 – Anulada, por não haver opção que atenda ao comando. As opções dessa 
questão referem-se a restrições em vigor sobre aparelhos de pesca. No entanto, não 
considerou proibições especificadas na Instrução Normativa n.0 43/2004. 
 
Questão 33 – Anulada, por haver duas opções que atendem ao comando da questão (B e D).  
 



 

 
 

 
 
 
Questão 40 – Anulada. A ausência da expressão “espécies carnívoras” para especificar o tipo 
de cultivo dos sistemas de produção referido na questão prejudicou a interpretação dos itens I 
e II. 
 
 
CARGO 8: TÉCNICO EM GESTÃO DE PESCA E AQÜICULTURA – ENGENHARIA QUÍMICA 
– TIPO A 
 
Questão 26 – Anulada, por não apresentar opção com seqüência correta dos itens (III, IV, II, 
I).   
 
Questão 29 – Anulada por haver erro material na digitação da constante de equilíbrio químico 
da reação 1 (k1). A constante k1, correspondente ao gabarito oficial preliminar, deveria ser 
k1=15 e não k1=5. 
 
Questão 30 – Anulada por haver erro material na digitação da constante de equilíbrio químico 
da reação 1 (k1). A constante k1, correspondente ao gabarito oficial preliminar, deveria ser 
k1=15 e não k1=5. 
 
Questão 39 – Anulada. Não há opção que apresente seqüência correta dos itens (II, III, IV e 
V). 
 
 
CARGO 9: TÉCNICO EM GESTÃO DE PESCA E AQÜICULTURA – ESTATÍSTICA – TIPO A 
 
Questão 40 – Anulada, por apresentar erro material na digitação do valor encontrado para o 
numerador da fórmula de cálculo do r2.  
 
 
CARGO 13: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – ADMINISTRAÇÃO – TIPO A 
 
Questão 28 – Anulada. Conteúdo não previsto de forma específica em edital. 
 
Questão 29 – Anulada. Houve omissão do termo “grave” na opção gabarito. Esse termo 
deveria acompanhar a expressão “perturbação da ordem” como previsto no texto da Lei n.º 
8.666/93.  
 
 
CARGO 15: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – CIÊNCIAS CONTÁBEIS – TIPO A 
 
Questão 27 – Anulada. O comando não especificou o tipo de capital de terceiros nas 
atividades operacionais das empresas gerando duplicidade na interpretação dos candidatos.  
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
 
CARGO 20: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – TIPO A 
 
Questão 19 – Anulada. Há duas opções corretas (A e B). A tecla de atalho CTRL + F4 fecha a 
guia que está sendo usada atualmente. 
 
 
CARGO 21: ASSISTENTE DE INFORMÁTICA – TIPO A 
 
Questão 40 – Gabarito alterado de A para C, por haver erro material na divulgação do 
gabarito oficial preliminar. 
 



 

 
 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

CARGO 23: MOTORISTA – TIPO A 
 

Questão 21 – Anulada. O comando da questão apresenta referência à “placa de 
regulamentação A-12”, quando deveria apresentar à “placa de advertência A-12”.  
 
Questão 24 – Anulada. O sistema de ignição faz parte do sistema elétrico. Assim, há duas 
opções corretas (B e C). 


