
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Secretaria de Articulação e Relações Institucionais 

Gerência de Exames e Concursos 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  
DA CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
 

(Edital n.º 26/2016 e Edital de Retificação n.º 01) 
 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS QUESTÕES QUE SOFRERAM 
ANULAÇÃO/ALTERAÇÃO DE GABARITO 

 
 

Nível Superior 
 
Cargo: ADMINISTRADOR 
Questão: 95 – Anulada 
A sequência correta da questão 95 é 3, 2, 1. Como não há essa sequência em qualquer das 
alternativas, a Questão 95 foi anulada. 
 
Cargo: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Questão: 73 – Anulada 
Na Questão 73, a afirmativa IV, onde se lê: “Espécies alógamas podem possuir flores 
hermafroditas nas quais a transferência do pólen acontece para a mesma flor ou para outras flores 
da mesma planta” está correta, uma vez que as espécies alógamas preferencialmente se 
reproduzem por fecundação cruzada (acima de 95%) (Bespalhok, Guerra e Oliveira) – Sistemas 
reprodutivos das Plantas Cultivadas.  

Disponível em http://www.bespa.agrarias.ufpr.br/paginas/livro/capitulo%204.pdf. Página.14. 
 
Como o gabarito da Questão 73 deveria considerar as afirmativas II e IV como corretas, e não há 
essa opção, a Questão 73 foi anulada. 
 
Questão: 79 – Anulada 
A última afirmativa da Questão 79 está incorreta: A grade pesada é muito utilizada no preparo do 
solo, pois trabalha sempre em uma mesma profundidade. No entanto pode provocar compactação 
do solo logo abaixo da camada preparada. 
O correto seria: A grade pesada é muito utilizada no preparo do solo. No entanto quando se 
trabalha sempre na mesma profundidade pode provocar compactação logo abaixo da camada 
preparada. 
Como foi dada uma informação de modo equivocado, a Questão 79 foi anulada. 
 
Questão: 108 – Anulada 
Conforme Fonseca e Martuscello (2010), a liberação para uso comercial do capim-tifton 85 nos 
Estados Unidos ocorreu em maio de 1992, como resultado de um programa de seleção iniciado em 
1984, que avaliou híbridos F1 de Tifton 292 (Cynodon dactylon) originário da África do Sul e 
Tifton 68 (Cynodon nlemfüensis). 
Como não há o correspondente nome científico do Capim-tifton 85, a Questão 108 foi anulada. 
 
 
 
 
 



 
 
Cargo: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Questão: 73 – Alterada de B para A 
(Resolução da questão) - Trata-se de um circuito trifásico equilibrado, com a carga ligada em 
delta, impedâncias 15+j21 (Ohms), também equilibrada, cuja resolução pode ser feita utilizando-se 
o equivalente monofásico. O circuito equivalente monofásico será representado por uma fonte de 
tensão U (fase-referência) de 100 V, em série com a impedância dos condutores de 1+j1 (Ohms) e 
em série com a carga, transformada de Delta para Y, representada por uma impedância de 5+j7 
(Ohms). A impedância total do circuito equivalente é 6+j8 (Ohms), cujo módulo é |Z|=10 Ohms. O 
módulo da corrente é dado por |I|=U/Z=100/10 = 10 A. Portanto, a potência dissipada nos 
condutores é dada por: P(condutores)=3xR.I^2  (I^2 Lê-se I elevado ao quadrado), sendo R a 
resistência dos condutores para uma fase e igual a 1 Ohms, e o multiplicador 3 por tratar-se de 
três condutores (circuito trifásico), resultando em P(condutores)=3x1x10^2 = 300 W. 
Assim, houve alteração do gabarito da Questão 73 – de B para A. 
 
Cargo: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
Questão: 72 – Alterada de A para B 
A alternativa que responde acertadamente a questão é a alternativa B. Assim, houve alteração do 
gabarito da Questão 72 – de A para B. 
 
 

Nível Médio 
 
Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
Questão: 56 – Anulada 
O polo do locutor é o da pessoa que fala ou escreve. Claro que ela deve ter clareza do que está a 
tratar para poder emitir também de forma clara a informação. A afirmativa I deixa dúvida quanto 
ao papel do locutor, podendo ser entendido que aquela função não se refere a ele e sim ao 
interlocutor. Assim, o candidato pode ser induzido ao erro. 
Logo, a Questão 56 foi anulada. 
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