AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Justificativas de alteração de gabarito de itens
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB)
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
20
C
E
Deferido c/ alteração
De fato, o item trata de ação diferente daquela expressa no texto. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito.
21
C
Deferido c/ anulação
O trecho “politicians representing Rio de Janeiro, São Paulo e Espirito Santo” deveria ser “politicians representing Rio de Janeiro, São Paulo and Espirito Santo”. Dessa
forma, opta-se pela anulação do item.
29
C
Deferido c/ anulação
A redação do item pode ter gerado dúvidas que impedem seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
39
E
Deferido c/ anulação
A redação do item pode ter gerado dúvidas que impedem seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS
PERFIL 2: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA II
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
62
C
E
Deferido c/ alteração
O item contábil em questão não deve, dentro da situação descrita, ser apresentado na demonstração de resultado abrangente do período, motivo suficiente para a
alteração do gabarito.
86
C
E
Deferido c/ alteração
Na situação descrita pelo item não incide a inexigibilidade da licitação, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item.
99
C
E
Deferido c/ alteração
Não é finalidade da auditoria de avaliação da gestão certificar a regularidade das contas. Portanto, opta-se por alterar o gabarito.
PERFIL 3: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA III
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
104
C
Deferido c/ anulação
O comando do item situou o conceito de opinião pública atrelado a "pesquisa de opinião" e, portanto, à acepção de sondagem. Essa última não é, de fato, opinião pública
como aquela que representa "discussão pública", mas tão-somente tendência da opinião pública aferida metodologicamente. Dessa forma, opta-se por sua anulação.
PERFIL 5: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA V
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
63
C
E
Deferido c/ alteração
Se uma transação for executada de maneira serializável, não poderá ocorrer de uma transação ler novamente dados lidos anteriormente e descobrir que eles foram
alterados por outra transação. Por esse motivo opta-se pela alteração do gabarito.
66
C
Deferido c/ anulação
A redação do item causou ambiguidade prejudicando seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação.
79
C
E
Deferido c/ alteração
Para saber se outras estações de trabalho estão transmitindo, o CSMA-CD (padrão IEEE 802.3) não gera um sinal para que a estação possa transmitir seu pacote.
Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
82
C
E
Deferido c/ alteração
Na camada de enlace, o protocolo ARP não reconhece endereços IP permitindo livre escolha, mas sim associa o endereço IP (camada de rede) ao endereço físico
(MAC) da camada de enlace. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
85
C
Deferido c/ anulação
A redação do item causou ambiguidade prejudicando seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação.
PERFIL 6: ESPECIALISTA EM GEOLOGIA E GEOFÍSICA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - ÁREA I
ITEM
84

GABARITO PRELIMINAR
C

GABARITO DEFINITIVO
E

SITUAÇÃO
Deferido c/ alteração

Na situação descrita pelo item, é considerada a fase pré-rifte. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito.
97
E
C
É correto considerar que se pode usar diretamente na fórmula 1-Sw. Portanto, opta-se por alterar o gabarito.

Deferido c/ alteração

PERFIL 7: ESPECIALISTA EM GEOLOGIA E GEOFÍSICA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - ÁREA II
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
84
C
E
Na situação descrita pelo item, é considerada a fase pré-rifte. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito.
100
E
C
É correto considerar que se pode utilizar 1-Sw diretamente na fórmula, motivo pelo qual opta-se pela alteração do gabarito.

SITUAÇÃO
Deferido c/ alteração
Deferido c/ alteração

PERFIL 8: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA I
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
119
E
A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo suficiente para a anulação.

SITUAÇÃO
Deferido c/ anulação

PERFIL 9: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA II
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
51
E
C
De fato, o conteúdo do item está inteiramente correto, motivo suficiente para a alteração do gabarito.
52
E
C
De fato, o conteúdo do item está inteiramente correto, razão suficiente para a alteração do gabarito.
57
E
C
De fato, o conteúdo do item está inteiramente correto, motivo suficiente para a alteração do gabarito.
80
C
O item apresenta redação que prejudicou seu entendimento objetivo, motivo pelo qual se opta por sua anulação.
82
E
C
A assertiva apresenta conteúdo coerente e correto, motivo pelo qual se opta pela alteração do item.

SITUAÇÃO
Deferido c/ alteração
Deferido c/ alteração
Deferido c/ alteração
Deferido c/ anulação
Deferido c/ alteração

PERFIL 10: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA III
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
56
E
Deferido c/ anulação
Onde constou a expressão "Considerando que 1.0 kgf/cm2 = 14.2 lbf/pol2 " deveria ter constado “Considerando que 1,0 kgf/cm2 = 14,2 lbf/pol2”. Portanto, opta-se pela
anulação do item.
58
C
E
Deferido c/ alteração
O item não descreve todas as atividades necessárias para a execução do procedimento nele descrito, razão pela qual se opta pela alteração de gabarito.
93
E
C
Deferido c/ alteração
Os mecanismos de gás em solução, de capa de gás e de influxo de água são os principais mecanismos de produção de um reservatório de óleo e gás. Portanto, opta-se
pela alteração de gabarito.
97
C
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.
102
C
Deferido c/ anulação
Por haver divergências bibliográficas com relação ao assunto tratado no item, opta-se por sua anulação.
107
C
Deferido c/ anulação
O conteúdo do item extrapolou os limites estabelecidos por seu comando agrupador, razão pela qual se opta pela anulação.
108
E
Deferido c/ anulação
A redação do item impossibilitou seu julgamento objetivo, razão suficiente para sua anulação.
PERFIL 11: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA IV
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
58
E
C
Deferido c/ alteração
A redação do item é abrangente e não explicita tratar apenas de derivados líquidos nem restringe outras possibilidades utilizadas pelo modo rodoviário, motivo pelo qual
se opta pela alteração do gabarito.
66
C
E
Deferido c/ alteração
De acordo com a resolução da RESOLUÇÃO ANP Nº 7, o limite para condutividade elétrica é de 350 microsiemens por metro, e não 500. Portanto, opta-se pela
alteração do gabarito.

81
C
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.
86
C
Deferido c/ anulação
Por haver divergências bibliográficas com relação ao assunto tratado no item, opta-se por sua anulação.
88
C
Deferido c/ anulação
O conteúdo do item extrapolou os limites estabelecidos por seu comando agrupador, razão pela qual se opta pela anulação.
89
E
Deferido c/ anulação
A redação do item impossibilitou seu julgamento objetivo, razão suficiente para sua anulação.
99
E
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.
101
C
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.
104
E
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.
109
C
E
Deferido c/ alteração
Não há informações suficientes para o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.
120
C
E
Deferido c/ alteração
Segundo a Resolução CONAMA 393, o descarte de água produzida nas condições descritas no item deverá obedecer à concentração média aritmética simples mensal
de óleos e graxas de até 29 mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito
PERFIL 12: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA V
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
55
E
C
Deferido c/ alteração
A redação do item é abrangente e não explicita tratar apenas de derivados líquidos nem restringe outras possibilidades utilizadas pelo modo rodoviário, motivo pelo qual
se opta pela alteração do gabarito.
76
C
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.
77
C
Deferido c/ anulação
Por haver divergências bibliográficas com relação ao assunto tratado no item, opta-se por sua anulação.
81
C
Deferido c/ anulação
O conteúdo do item extrapolou os limites estabelecidos por seu comando agrupador, razão pela qual se opta pela anulação.
94
C
E
Deferido c/ alteração
A NR 13 não faz parte das normas regulamentadoras aplicadas a refinarias de petróleo, motivo suficiente para a alteração do gabarito.
109
C
E
Deferido c/ alteração
A ABNT NBR 17.505 define a área tratada no item como "Área Classificada". Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito.
113
C
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua anulação.
PERFIL 13: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA VI
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
51
E
Deferido c/ anulação
Onde consta a palavra “escola” deveria constar a palavra “escala”, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
54
C
E
Deferido c/ alteração
A redação do item apresenta o trecho “conhecimento acerca da numeração do fuso ‘e’ da coordenada do meridiano” e o correto seria “conhecimento acerca da
numeração do fuso ‘ou’ da coordenada do meridiano”, motivo pelo qual se opta pela alteração de seu gabarito.
61
C
E
Deferido c/ alteração
Todos os componentes citados fazem parte de qualquer SIG, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item.
69
C
E
Deferido c/ alteração
Os mapas litológicos e modelo digital de terreno possuem os atributos X, Y e Z. Os atributos X e Y correspondem às coordenadas cartográficas e Z corresponde a
uma classe temática no mapa litológico e a uma elevação no modelo digital de elevação, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item.
PERFIL 14: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA VII
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
53
C
A redação do item pode ter gerado dúvidas que impedem seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
54
E
A redação do item pode ter gerado dúvidas que impedem seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
58
E
-

Deferido c/ anulação
Deferido c/ anulação
Deferido c/ anulação

O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo, portanto opta-se pela sua anulação.
59

C

-

O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo, portanto opta-se pela sua anulação.

Deferido c/ anulação

63
E
C
Deferido c/ alteração
De fato, todo produto entregue como amostra grátis está submetido a todas as exigências legais de qualidade, garantia, durabilidade, proteção contra vícios, defeitos,
etc, motivo pelo qual se opta pela alteração do gabarito do item.
92
C
E
Deferido c/ alteração
Na situação descrita pelo item, se d é o desconto e A o valor da 12ª prestação no momento do pagamento da 8ª prestação, então d=A*0,005*4 e A = 175 – d. Isto é
suficiente para que se tenha d < 3,50, razão suficiente para a alteração do gabarito.
96
E
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item, motivo suficiente para sua anulação.
97
C
E
Deferido c/ alteração
Na situação hipotética em que se faz um empréstimo de R$ 1970,00 em 12 prestações fixas a uma taxa igual a 1% a.m, tem-se uma prestação de R$ 175,13 reais, o
que forçosamente implica que a taxa de juros efetiva acertada entre Pedro e Luke não pode ter sido superior que 1%, motivo pelo qual se opta pela alteração do
gabarito do item.
108
E
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua anulação.
PERFIL 15: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA VIII
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
54
E
C
Deferido c/ alteração
A redação do item é abrangente e não explicita tratar apenas de derivados líquidos nem restringe outras possibilidades utilizadas pelo modo rodoviário, motivo pelo qual
se opta pela alteração do gabarito.
69
E
C
Deferido c/ alteração
De acordo com o artigo 5º, IV, da Lei nº 9.847/999 dispõe que, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, como medida
cautelar: (...) IV - apreender bens e produtos, nos casos previstos nos incisos I, II, VI, VII, VIII, IX, XI e XIII do artigo terceiro da mesma lei. Dessa forma, opta-se pela
alteração do gabarito do item.
110
C
Deferido c/ anulação
Por haver divergência na legislação que trata do assunto cobrado no item, opta-se por sua anulação.
116
C
E
Deferido c/ alteração
Em 10,0 mL de KOH 0,010 mol/L tem-se (3 mL . 0,1 mol/L)/1000 mL = 0,000030 mol. A massa molar do KOH é 56,1 g/mol, logo, foram gastos 0,01683 g de KOH, ou
seja, 1,683 mg. Como foram titulados ao todo 10,0 g de biodiesel, conclui-se que foram gastos 01683 mg/g da amostra, o que corresponde às normas exigidas.
Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item.
PERFIL 16: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA IX
ITEM
GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
97
C
E
Deferido c/ alteração
De fato, o artigo 7 da Lei 9605/1998 refere-se ao termo "privativas de liberdade" e no item o termo utilizado foi "restritiva de liberdade". Dessa forma, opta-se pela
alteração do gabarito.
107
C
E
Deferido c/ alteração
A exploração florestal eventual sem propósito comercial não necessita autorização pelo órgão competente. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
118
C
E
Deferido c/ alteração
Na verdade, o potencial de aquecimento global é uma medida criada para mensurar a contribuição de determinada massa de um gás com efeito estufa para o
aquecimento global. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
PERFIL 17: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA X
GABARITO
SITUAÇÃO
DEFINITIVO
51
E
Deferido c/ anulação
O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo, portanto opta-se pela sua anulação.
52
C
Deferido c/ anulação
O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo, portanto opta-se pela sua anulação.
53
C
Deferido c/ anulação
O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo, portanto opta-se pela sua anulação.
54
E
Deferido c/ anulação
O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo, portanto opta-se pela sua anulação.
55
E
Deferido c/ anulação
O conteúdo cobrado no item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura para o cargo, portanto opta-se pela sua anulação.
69
C
E
Deferido c/ alteração
Se uma transação for executada de maneira serializável, não poderá ocorrer de uma transação ler novamente dados lidos anteriormente e descobrir que eles foram
alterados por outra transação. Por esse motivo opta-se pela alteração do gabarito.
71
C
Deferido c/ anulação
A redação do item pode ter gerado dúvidas que impedem seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
ITEM

GABARITO PRELIMINAR

79
C
E
Deferido c/ alteração
Para saber se outras estações de trabalho estão transmitindo, o CSMA-CD (padrão IEEE 802.3) não gera um sinal para que a estação possa transmitir seu pacote.
Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
82
C
E
Deferido c/ alteração
Na camada de enlace, o protocolo ARP não reconhece endereços IP permitindo livre escolha, mas sim associa o endereço IP (camada de rede) ao endereço físico
(MAC) da camada de enlace. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item.
84
C
Deferido c/ anulação
A redação do item pode ter gerado dúvidas que impedem seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
PERFIL 18: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NATURAL - ÁREA XI
GABARITO
SITUAÇÃO
DEFINITIVO
55
C
Deferido c/ anulação
A redação do item pode ter gerado dúvidas que impedem seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
69
C
Deferido c/ anulação
Não há informações suficientes para o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.
89
E
Deferido c/ anulação
A estrutura do estereato de alquila não foi fornecida no comando do item, razão pela qual se opta por sua anulação.
100
C
E
Deferido c/ alteração
A forma como a estrutura foi apresentada não é a recomendada, por apresentar dois monômeros. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item.
107
C
Deferido c/ anulação
Onde constou o termo “mol/L-1”, deveria constar “mol.L-1”, motivo pelo qual se opta pela anulação do item.
114
C
E
Deferido c/ alteração
A utilização do termo “exatamente” torna a afirmação feita no item incorreta. Dessa forma, opta-se pela alteração de gabarito.
ITEM

GABARITO PRELIMINAR

