MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Justificativas de alteração do gabarito de itens
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB)
CONHECIMENTOS CARGO 1: ANALISTA TÉCNICO ‐ ADMINISTRATIVO
ITEM

GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
39
C
E
Deferido com alteração
Dada a situação trazida no comando do item, se em um grupo de 2.000 empresas fosse selecionada, ao acaso, uma
delas e se ela tiver sido aberta em anos anteriores, então a probabilidade de ela ter encerrado suas atividades este
ano é exatamente de 10%. Por esse motivo, opta‐se pela alteração de seu gabarito.
67
E
‐
Deferido com anulação
O fato de o item não ter estabelecido as características do órgão público a que se referia prejudicou seu julgamento,
uma vez que essas características determinam a possibilidade ou não de alterar o programa de trabalho consignado
na lei orçamentária que vise a incluir, por meio de projeto de lei único, novos recursos tanto para pagamento de
pessoal quanto para o serviço da dívida. Por esse motivo, opta‐se por sua anulação.
115
C
‐
Deferido com anulação
Há divergência de literatura a respeito do tema tratado no item. Por esse motivo, opta‐se pela anulação do item.
117
C
E
Deferido com alteração
A afirmação feita no item está errada, pois a obrigatoriedade de dar publicidade às compras feitas pela administração
direta ou indireta do setor público não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no inciso IX do artigo 24
da Lei nº 8.666/93, conforme disposto no artigo 16 da mesma lei. Por esse motivo, opta‐se pela alteração de seu
gabarito.
CONHECIMENTOS CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO
ITEM

GABARITO PRELIMINAR
GABARITO DEFINITIVO
SITUAÇÃO
22
E
C
Deferido com alteração
De fato, no Windows 7, quando o computador se encontra no estado de hibernação, os arquivos são salvos e o
computador é desligado para economizar energia. Portanto, opta‐se pela alteração do gabarito do item.
88
C
E
Deferido com alteração
A proposta orçamentária do MDIC deve ser apresentada por intermédio do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento, e não pelo Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário, como afirmado no item. Dessa forma,
opta‐se por sua alteração.
112
C
‐
Deferido com anulação
Opta‐se pela anulação do item, uma vez que nele não é explicitado se a execução de cada etapa é precedida da
conclusão dos trabalhos relativos às etapas anteriores.
120
C
E
Deferido com alteração
A utilização da expressão “retardamento da licitação” prejudicou o julgamento do item. Por esse motivo, opta‐se por
sua anulação.

