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Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB)
CONHECIMENTOS GERAIS – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Gabarito
Item
Preliminar

Se, para cumprir determinada missão, for necessário fazer, simultaneamente, reconhecimento
operacional em 3 locais diferentes, então o responsável pelo setor terá 340 maneiras distintas de
compor uma equipe da qual façam parte 3 agentes especialistas para essa missão, sendo um
especialista para cada local.

Gabarito
Definitivo

Situação

E

Deferido c/
alteração

C

Como os locais são diferentes, é relevante a ordem em que os agentes podem ser alocados. Assim, o número de maneiras é

Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para errado.

O funcionário que inserir ou facilitar, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas
informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter
Deferido c/
E
C
vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano está sujeito a pena de reclusão de
alteração
dois a doze anos, e multa, devendo, ainda, as penas ser aumentadas de um terço até a metade se a
modificação ou alteração resultar em dano para a administração pública ou para o administrado.
O item encontra-se de acordo com o que estabelece o Código Penal, sendo assim, opta-se pela alteração do gabarito de E para C.
Cabe à Secretaria de Defesa Nacional, assessorada pelo Comitê Gestor da Segurança da Informação e
pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ABIN, estabelecer normas,
Deferido c/
padrões, níveis, tipos e demais aspectos relacionados ao emprego dos produtos que incorporem
E
anulação
recursos criptográficos, de modo a assegurar-lhes confidencialidade, autenticidade e integridade,
assim como a garantir a interoperabilidade entre os sistemas de segurança da informação.
No rigor da Lei, apenas o Comitê Gestor de Segurança de Informação é órgão de assessoramento da Secretaria de Defesa Nacional. O
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ABIN não tem, formalmente, essa atribuição, apesar de apoiar a Secretaria
Executiva do Conselho de Defesa Nacional, conforme previsto no inc. VIII do art. 4º do Decreto 3.505. Dessa forma, opta-se pela anulação
do item.

Item

CARGO 1: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
Gabarito Preliminar
Gabarito Definitivo
Situação

62
C
Deferido c/ anulação
A desconcentração, diferentemente de descentralização, consiste na distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica
e, não, a uma só pessoa jurídica. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.
77
E
Deferido c/ anulação
Segundo a Lei nº 8.666/1993, Art. 67, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração, especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição, mas não para realizar as atividades. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.
83
C
Deferido c/ anulação
Além dos diversos subsistemas que balizam a elaboração da proposta orçamentária anual, o SIDOR conta com o Subsistema Prioridades e
Metas Anuais, responsável pela geração de anexo da lei de diretrizes orçamentárias, contendo as prioridades e metas referentes ao
exercício, e com o Subsistema Captação Quantitativa das Propostas dos Orçamentos e da Revisão do PPA, que permite o detalhamento final
da proposta de revisão do plano plurianual em nível necessário e suficiente à formalização dos projetos de lei orçamentária anual e de
revisão do plano plurianual a serem encaminhados ao Poder Legislativo. Contudo, o SIDOR vem passando, nos últimos anos, por um
processo de reformulação visando sua integração com outros sistemas. Nesse processo, os referidos subsistemas, apesar de constarem da
literatura sobre o tema, caíram em desuso nos últimos anos. Portanto, opta-se pela anulação do item.
84
C
Deferido c/ anulação
Embora a literatura indique que a Secretaria de Orçamento Federal também utiliza subsistemas do SIDOR (gestão de limites e
acompanhamento da execução orçamentária e de créditos) para acompanhar a execução do orçamento, esses subsistemas capturam
informações do SIAFI. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.
86
E
Deferido c/ anulação
A forma como o item foi escrito tornou-o ambíguo, e pode ter induzido os candidatos ao erro. Diante disso, opta-se pela anulação do item.
128
C
E
Deferido c/ alteração
Não se pode afirmar que a entrevista estruturada possui aproximadamente 10% de capacidade preditiva sobre o desempenho da função.
Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito de C para E.
132
C
Deferido c/ anulação
A redação do item pode levar a uma interpretação dúbia da situação hipotética apresentada. Diante disso, opta-se pela anulação do item.

136

C
Deferido c/ anulação
A redação do item pode ter induzido o candidato ao erro, motivo pelo qual se opta pela anulação.
137
C
E
Deferido c/ anulação
Para que o item fosse correto deveria contar método do custo médio. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito de C para E.
142
C
Deferido c/ anulação
Por haver divergências na literatura acerca do conceito, opta-se pela anulação do item.
CARGO 2: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

69
C
Deferido c/ anulação
De fato, a redação está equivocada. A redação correta seria: "Pode-se assumir que no Mapa Estratégico a intenção é ver os aspectos de causalidade
endógena que impactam na perspectiva financeira da empresa". Por essa razão, opta-se pela anulação do item.
108 C
E
Deferido c/ alteração
Quanto às diferenças existentes entre as duas ferramentas, não podemos citar a capacidade de inclusão das atividades repetitivas ou não repetitivas.
Sendo assim, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.
111 C
E
Deferido c/ alteração
O erro do item é afirmar que a PERT é utilizada para avaliar o programa com base nos custos, o que ensejou a alteração do gabarito de CERTO para
ERRADO.
CARGO 3: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ARQUITETURA
Item

Gabarito Preliminar

99

C

Gabarito Definitivo
E

Situação
Deferido c/ alteração

De fato, com base nos dispositivos legais que compõem o Estatuto da Cidade, não se pode afirmar que a legislação urbanística regulamenta a
segregação socioespacial e o controle do uso e ocupação do solo urbano. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de C para E.
144

E

-

Deferido c/ anulação

A figura não apresentou os valores necessários para a realização dos cálculos. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.
CARGO 4: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ARQUIVOLOGIA
Gabarito Preliminar
Gabarito Definitivo
Situação
C
Deferido c/ anulação
Devido ao fato de que há divergências na literatura sobre o assunto, opta-se pela anulação do item.

Item
95

Cargo: 005 - CARGO 5: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Item

Gabarito Preliminar

84

C

Gabarito Definitivo

Situação

E

Deferido c/ alteração

A NBC T 3.8 apenas elencou, como exemplo, a possibilidade de a investidora evidenciar, em seus demonstrativos do fluxo de caixa, o existente entre a
investidora e a sociedade investida na forma de dividendos ou adiantamentos. A palavra deve tornou errada a assertiva, o que enseja a alteração do
gabarito de CERTO para ERRADO.
93

C

-

Deferido c/ anulação

Os dados apresentados na tabela são insuficientes para o correto julgamento do item, razão pela qual se opta pela anulação.
94

E

-

Deferido c/ anulação

Os dados apresentados na tabela estão insuficientes para o correto julgamento do item, o que motivou sua anulação.
95

E

C

Deferido c/ alteração

O cálculo do índice de liquidez leva a um valor superior a 0,5, o que torna o item certo. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de
ERRADO para CERTO.
96

E

-

Deferido c/ anulação

Os dados apresentados na tabela são insuficientes para o correto julgamento do item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação.
CARGO 6: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO
Item
58

Gabarito Preliminar
E

Gabarito Definitivo
-

Situação
Deferido c/ anulação

A redação causou ambiguidade na interpretação do item. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.
67

E

C

Deferido c/ alteração

De fato o endomarketing envolve ações de marketing voltadas para o público interno de uma organização, como, por exemplo, campanhas de
vacinação sazonais e de economia e reciclagem de recursos.Dessa forma,opta-se pela alteração do gabarito de E para C.
69

C

-

Deferido c/ anulação

De fato, o item não considera a existência de "releases dirigidos". Dessa forma, opta-se pela anulação do item.
71

E

C

Deferido c/ alteração

A técnica de follow up, ou acompanhamento do material enviado às redações, embora seja condenada pelos jornalistas, pode ser feita de maneira
discreta, com elegância pelos assessores. Também é papel dos assessores fazer esse acompanhamento para medir o retorno e aceitação da pauta
enviada, entre os veículos de comunicação.Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de E para C.
84

C

E

Deferido c/ alteração

O item, da maneira como foi redigido, afirma mostrar um exemplo de discurso direto, mas apresenta um trecho de discurso indireto. Desta forma,
opta-se pela alteração do gabarito de C para E.
89

C

-

Deferido c/ anulação

O jornalismo da internet, a partir de um fato original, permite a apresentação não de vários lides para uma mesma notícia, mas de hiperlinks que
mostram diversos aspectos do fato original, cada um deles apresentando nova notícia com novo lide. A redação do item pode ter induzido o
candidato ao erro, motivo suficiente para sua anulação.
91

C

-

Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta pela anulação.
92

C

E

Deferido c/ alteração

A rádio-corredor, de acordo com Kunsch (2003), é um exemplo de comunicação lateral - praticada entre indivíduos de hierarquia semelhante - e
não ascendente, praticada entre subordinados e chefes. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito para ERRADO.
99

C

E

Deferido c/ alteração

O position paper "é um texto oficial que informa e detalha sobre a posição da organização a respeito de um tema relevante, geralmente polêmico
ou complexo". Portanto, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO.
126

C

-

Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta pela anulação do gabarito.
129

E

-

Deferido c/ anulação

A redação do item pode ter induzido o candidato ao erro no que diz respeito ao conceito de linguagem heterogênea, motivo suficiente para
anulação do gabarito.
130

E

-

Deferido c/ anulação

Por haver divergências na literatura no que tange o conceito de laço na comunicação, opta-se pela anulação do item.
133

C

-

Deferido c/ anulação

Devido à falta de consenso em relação aos dois termos, endomarketing e comunicação interna, opta-se pela anulação do item.
CARGO 7: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Item

Gabarito Preliminar

76

C

Gabarito Definitivo
-

Situação
Deferido c/ anulação

O item extrapola os objetos de avaliação previstos para o cargo. Dessa forma, opta-se pela sua anulação.
95

E

-

Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão suficiente para anulação do gabarito.
98

C

E

Deferido c/ alteração

A amostragem não constitui um conjunto de dados, refere-se ao universo da população em que se aplicará uma pesquisa, formado por indivíduos
criteriosamente selecionados para representar significativamente um todo. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito.
103

C

E

Deferido c/ alteração

No Brasil, nem todas as obras que envolvem propriedade intelectual devem ser registradas na Biblioteca Nacional. Dessa forma, opta-se pela
alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.
107

C

E

Deferido c/ alteração

A propaganda não é a principal responsável pela construção da imagem institucional, fato que torna o item errado.
128

C

-

Deferido c/ anulação

Devido a divergências na literatura sobre o assunto, opta-se pela anulação do item.
143

C

-

Deferido c/ anulação

A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta pela anulação do item.
CARGO 8: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE CRIPTOANÁLISE – ESTATÍSTICA
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

88
C
E
Deferido c/ alteração
Entre os estudantes da turma 1, 75% possuem alturas iguais ou inferiores a 160 cm. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO
para ERRADO.
108
C
E
Deferido c/ alteração

Para a situação apresentada, a afirmação do item está errada, motivo pelo qual opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO..
109

C

E

Deferido c/ alteração

Para a situação apresentada, o intervalo de confiança apresentado está errado, motivo para a alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.
110
E
C
Deferido c/ alteração
O texto afirma que a estimativa pontual para o tempo de duração do aparelho eletrônico é 5.000 horas, que é superior a 500 horas. Altera-se, então, o
gabarito de ERRADO para CERTO.
117
C
Deferido c/ anulação
A matriz X3x1 deveria ter x1, x2 e x3 como elementos. O erro de digitação prejudicou o julgamento do item, o que enseja sua anulação.
CARGO 9: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

61

E

-

Deferido c/ anulação

A função fopen recebe dois argumentos, cuja falta impede a avaliação do script e prejudica o julgamento do item, motivo suficiente pars sua anulação.
88

C

-

Deferido c/ anulação

Há erro de conteúdo em função de inconsistência de referência bibliográfica, razão pela qual opta-se pela anulação do item.
109

C

-

Deferido c/ anulação

O erro de sintaxe pode permitir dúbia interpretação ou induzir ao erro, o que enseja a anulação do item.
126

C

-

Deferido c/ anulação

A situação apresentada tem interpretações que remetem a julgamentos diferentes, motivo para a anulação do item.
128

E

C

Deferido c/ alteração

De fato, um caso de uso pode não gerar um diagrama de sequência, a exemplo do que ocorre com os de tipo <<extend>>. O item está certo, motivo
pelo qual altera-se o seu gabarito de ERRADO para CERTO.
143

C

E

Deferido c/ alteração

A afirmação é relativa ao nível E do MPS-BR e não ao nível G. Por esse motivo, altera-se o gabarito do item de CERTO para ERRADO.
CARGO 11: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

51

C

E

Deferido c/ alteração

As reações catalisadas por creatinaquinase e ADENILATOQUINASE não aprimoram apenas a capacidade do músculo de aumentar rapidamente a
produção de energia, elas produzem também co-produtos moleculares (AMP, PI, ADP) que ativam os estágios iniciais do catabolismo do glicogênio, da
glicose e as vias oxidativas. Como a enzima adenilatoquinase não figura no item, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.
88

E

C

Deferido c/ alteração

O grau de estabilidade de um corpo depende de quatro fatores: (1) a altura do centro de gravidade acima da base de sustentação, quanto menor
melhor, (2) tamanho da base de sustentação, quanto maior melhor, (3) a localização da linha de gravidade dentro da base de sustentação, e (4) o peso
do corpo, quanto maior melhor. Sendo assim, a estabilidade de um corpo é afetada por algumas características, como centro de gravidade mais alto,
motivo suficiente para alteração de gabarito de ERRADO para CERTO.
90

E

C

Deferido c/ alteração

Na posição anatômica, o pé está em ângulo reto com a perna no plano sagital. Por convenção, a elevação da ponta do pé em direção à tíbia é
conhecida como dorsiflexão e o movimento da planta do pé afastando-se da tíbia é chamado de flexão plantar. Dessa forma, opta-se pela alteração do
gabarito de CERTO para ERRADO.
106

C

-

Deferido c/ anulação

Embora a literatura da área seja vasta, não é conclusiva. Sendo assim, opta-se pela anulação do item.
110

C

-

Deferido c/ anulação

Por haver divergências na literatura sobre o assunto, opta-se pela anulação do item.
111

C

-

Deferido c/ anulação

A entorse ocorre geralmente em situações nas quais os ligamentos ao lado da articulação são distendidos. O conceito que o item aborda se aproxima
mais daquele relacionado ao de luxação. Não necessariamente, uma entorse separa momentaneamente a articulação.
128

C

E

Deferido c/ alteração

A CCR pode ser avaliada por meio da frequência cardíaca máxima de uma pessoa (FC Max), obtida mediante a fórmula FCmax=220 – idade e, não, 210.
Sendo assim, opta-se pela alteração de gabarito.

CARGO 12: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

95

C

E

Deferido c/ alteração

Nas redes ramificadas o sentido da vazão em qualquer trecho da rede só é conhecido na hipótese de um único ponto de alimentação. Na condição em
que haja outro reservatório (reservatório de sobra), pode ocorrer a inversão no sentido do fluxo, o que torna errada a assertiva. Por essa razão, optase por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO.
CARGO 13: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

82
C
Deferido c/ anulação
Houve erro de digitação no parâmetro do lado esquerdo da equação do item. Onde consta Vp, deveria constar Vr, o que prejudicou o julgamento do
item. Por esse motivo, opta-se pela sua anulação.
89
C
Deferido c/ anulação
Pelo enunciado existe ambiguidade quanto à frequencia síncrona do motor de indução, o que enseja a anulação do item.
96
C
Deferido c/ anulação
O diagrama unifilar representa todas as fases do circuito da subestação através de uma representação gráfica simplificada. O enunciado não está
claro, razão pela qual opta-se pela anulação do item.
101
C
Deferido c/ anulação
A formulação está incompleta ao comparar motores CC com motores CC com excitação de campo independente, o que enseja a anulação do item.
134

C

E

Deferido c/ alteração

Como há dois interruptores simples, o item ficou errado. Por essa razão, opta-se por alterar seu gabarito de CERTO para ERRADO.
CARGO 14: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE PEDAGOGIA

Item

Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo
58

E

Situação

C

Deferido c/ alteração

De fato, o conceito de planejamento de ensino foi retratado no item. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito de E para C.

91

C

E

Deferido c/ alteração

Na verdade, a terminalidade é característica da perspectiva tradicional e não da transformadora. Além disso, os conteúdos não são a centralidade do
processo. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito de C para E

98

C

E

Deferido c/ alteração

Na elaboração de questões múltipla escolha, deve-se evitar favorecer o acerto por exclusão. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do
gabarito.
Cargo: 015 - CARGO 15: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE PSICOLOGIA
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

99
C
E
Deferido c/ alteração
Segundo Borges-Andrade (2006), a avaliação das ações de treinamento é realizada em 4 dimensões: avaliação de reação; avaliação de
aprendizagem; avaliação de impacto no trabalho e avaliação de impacto na organização ou de resultados. Cabe à dimensão avaliação de
reação averiguar a qualidade do relacionamento entre os participantes durante o curso; averiguar a percepção dos treinandos sobre sua
aprendizagem, e não à dimensão avaliação de aprendizagem, como diz o item. Devido ao exposto, opta-se pela alteração de CERTO para
ERRADO.
139
C
Deferido c/ anulação
Os termos Pulsão e Impulso são utilizados por Freud e vários outros autores devido a confusões nas traduções do Alemão (língua original da
obra freudiana) para o Inglês e, somente depois, do Inglês para o Português. Ambos poderiam ser considerados certos conforme as
traduções existentes do Inglês para o Português, entretanto, do Alemão para o Português, o termo mais próximo seria Pulsão. Portanto,
opta-se pela anulação do item.
CARGO 16: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL
Item
Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo

Situação

83
E
C
Deferido c/ alteração
O debate sobre drogas, com participação de cientistas sociais, alerta para os três principais modelos de tratamentos de dependentes de crack que
existem hoje: o biomédico, o religioso e o jurídico – este pautado pela penalização. Os cientistas afirmam que esses modelos culpabilizam a vítima e
acreditam em uma abordagem subjetiva da dependência de drogas. Devido ao exposto, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.
103
C
E
Deferido c/ alteração
Gerenciamento de projeto pode ser entendido como a atuação sistemática, mas ao mesmo tempo flexível e ágil para tratar todos os aspectos
relevantes à realização de um empreendimento. Ele é necessário durante todo o ciclo de um projeto, desde sua concepção, passando pelo
planejamento e implementação até sua avaliação final. Devido ao exposto, se faz necessária a alteração de gabarito.

CARGO 17: OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE SUPORTE A REDE DE DADOS
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

55

C

E

Deferido c/ alteração

Devido ao uso incorreto da palavra “programa” no lugar de “processo”, opta-se pela alteração do item.
64
E
C
Deferido c/ alteração
Sobrecarga é também chamada polimorfismo ad-hoc, e sobreposição é polimorfismo universal. Em ambos os casos, a ligação é dinâmica e feita em
tempo de execução. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO.
74
C
E
Deferido c/ alteração
Se o processo finalizar sua execução antes do prazo ter se esgotado, mesmo que o controle do tempo ainda seja do sistema operacional, o processo é
que decide o momento do sistema operacional recuperar o uso do processador. Sendo assim, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para
ERRADO.
78
C
Deferido c/ anulação
A expressão "pilha do sistema" pode indicar o espaço de memória da pilha do sistema operacional ou o espaço de memória da pilha do processador,
ao executar o programa. Devido à ambiguidade insuperável na redação do item, opta-se pela sua anulação.
127
C
Deferido c/ anulação
O desligamento ou reinicialização do sistema operacional pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é utilizando o comando poweroff a fim de
informar o sistema para desligar a energia. O comando desativa o Linux e envia uma solicitação ao sistema de gerenciamento de energia (em
sistemas que possuir um) para desligar a alimentação de energia principal do sistema. Esse recurso facilita o desligamento de máquinas remotas (por
exemplo, durante uma tempestade de raios). Na maioria dos sistemas o procedimento é válido. A mudança do kernel do Linux, entretanto, pode levar
à invalidade da sugestão, caso já se tenha instalado um sistema com essa atualização. Por haver ambiguidade, o item pode ter induzido o candidato
ao erro, razão pela qual se opta por sua anulação.
147
C
E
Deferido c/ alteração
O trecho de código em questão apresenta espaço em branco entre o símbolo $ e o nome da variável var1 e var2, o que torna a execução de todo o
código, em shell scritp, inválida. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.
CONHECIMENTOS GERAIS – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Item
Gabarito Preliminar
É objetivo da PSI, entre outros, a eliminação da
dependência externa dos órgãos da administração
federal em relação a sistemas, equipamentos,
dispositivos e atividades vinculadas à segurança
dos sistemas de informação, cabendo à SecretariaExecutiva do Conselho de Defesa Nacional, com o
E
assessoramento do Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento
Tecnológico
da
ABIN,
estabelecer as normas gerais para o uso e a
comercialização dos recursos criptográficos pelos
órgãos e pelas entidades da administração pública
federal.

Gabarito Definitivo

-

Situação

Deferido c/ anulação

Devido a divergências na interpretação da legislação, opta-se pela anulação do item.
CARGO 18: AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

60

C

-

Deferido c/ anulação

Os níveis hierárquicos de uma empresa representam o conjunto de cargos que têm o mesmo nível de autoridade. É importante observar que se trata
de uma assertiva que se refere ao nível hierárquico no seu conjunto. Logo, em cada nível hierárquico do organograma se encontra um conjunto de
cargos que gozam do mesmo nível hierárquico e, por conseguinte, ao se mudar o nível de hierarquia, mudando-se o nível de análise no organograma,
tem-se um novo conjunto de cargos com o mesmo nível hierárquico, sobrepondo-se ao que imediatamente o antecede. Devido ao exposto, opta-se
pela anulação do item.
105

C

-

Deferido c/ anulação

Devido à afirmativa não permitir que o candidato faça um julgamento preciso sobre o comprometimento normativo, opta-se pela anulação do item.

Cargo: 020 - CARGO 20: AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE EDIFICAÇÕES
Item

Gabarito Preliminar

97

Gabarito Definitivo

C

Situação

E

Deferido c/ alteração

No item, as setas deveriam estar em sentidos contrários apontando para o centro. Sendo assim, há motivo suficiente para sua anulação.

Item
65

CARGO 21: AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE ELETRÔNICA
Gabarito Preliminar
Gabarito Definitivo
C

E

Situação
Deferido c/ alteração

A resistência equivalente dos três resistores de 9 kilo-ohms em paralelo é igual a 3 kilo-ohms e, não, 27 kilo-ohms, motivo suficiente para alteração de
gabarito.
68
E
C
Deferido c/ alteração
A resistência equivalente é igual a 5,12 kilo-ohms e, não, 5 kilo-ohms. Sendo assim, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO.
79
C
E
Deferido c/ alteração
A resistência equivalente da combinação dos resistores de 2k e 8k, em paralelo, é igual a 1,6 kilo-ohm. E a resistência em paralelo de dois resistores de
5k é igual a 2,5 kilo-ohm. Assim, a resistência total de Thevenin é igual a 2,5k + 1,6 k, ou seja, 4,1 kilo-ohm e, não, 3,1 kilo-ohm. Portanto, há razão
suficiente para alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.
83
C
E
Deferido c/ alteração
A potência consumida no resistor é igual a 8 mW e, não, 8 W, motivo suficiente para alteração do gabarito.
86

C

E

Deferido c/ alteração

A expressão correta é S=(D+C_BARRA).(A+D).(A_BARRA+D). Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito.
89

E

C

Deferido c/ alteração

De fato, as portas em questão são as citadas. Devido ao exposto, opta-se pela alteração do gabarito de ERRADO para CERTO.
102

C

E

Deferido c/ alteração

No item, Y = (1*1)+(0*1)=0. Sendo assim, há motivo suficiente para sua anulação.
104
C
Deferido c/ anulação
Houve uma conexão indevida numa das entradas da porta AND, no desenho, o que causa anomalias no comportamento do circuito, podendo induzir o
candidato ao erro. Sendo assim, opta-se pela anulação do item.
128
E
Deferido c/ anulação
A referência, que deveria ser em relação à figura IV, foi feita à figura III. Devido ao exposto, opta-se pela anulação do item.
134
C
E
Deferido c/ alteração
O resistor de 0ffset, R1//R2, deve ser inserido entre a entrada não inversora e a terra do circuito, a fim de diminuir a corrente de polarização do
Circuito. Devido ao exposto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.
CARGO 22: AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA – ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Item

Gabarito Preliminar

Gabarito Definitivo

Situação

113

E

C

Deferido c/ alteração

A partir da máscara de sub-rede, é possível determinar a quantidade máxima de endereços IP. Sendo assim, opta-se pela alteração de gabarito.

