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CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS ANULAÇÕES/ALTERAÇÕES DE GABARITO DE 

QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 
 

 

 NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
Cargo: Agente de Apoio aos Serviços Externos 
Perfis: Boca de Lobo – Gari – Tapa Buraco 
 

• COMUM A TODOS OS PERFIS 

Questão 14 - ANULADA 
O enunciado da questão informa incorretamente que 30 kg estragaram. Esse erro fez com que não 
houvesse resposta dentre as alternativas. 
 
Cargo: Agente de Apoio aos Serviços Internos 
Perfis: Eletricista – Encanador – Pedreiro 
 
Questão 12 - ANULADA 
O enunciado da questão informa incorretamente que 30 kg estragaram. Esse erro fez com que não 
houvesse resposta dentre as alternativas. 
 

 NÍVEL MÉDIO 
 
• COMUM A TODOS OS CARGOS/PERFIS 

Questão 07 - ANULADA 
Não há alternativa que responde corretamente ao comando da Questão 07. 
 
• CARGO: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
Perfil: Topógrafo 
 

Questão 38 - ANULADA 
Não há alternativa que responde corretamente ao comando da Questão 38. 
 
• CARGO: AGENTE TÉCNICO DO SUS 
Perfil: Técnico em Radiologia 
 

Questão 32 - ANULADA 
Não há alternativa que responde corretamente ao comando da Questão 32, já que na imagem de 
número I, a estrutura apresentada é a “AORTA DESCENDENTE”. 
 

Questão 36 - ALTERAÇÃO DE GABARITO 
O enunciado da Questão 36 trata de posicionamento do crânio, para AVALIAÇÃO das seguintes 
estruturas: 



• Clinoides Anteriores; 
• Clinoides Posteriores; 
• Dorso da Sela. 
Segundo descrito no TRATADO DE POSICIONAMENTO RADIOGRÁFICO E ANATOMIA 
ASSOCIADA, 7ª edição, capítulo 12, página 392, na incidência AP AXIAL: série para crânio, 
método de TOWNE: 
• Na figura 12-50 e nas estruturas mostradas, os processos clinoides anteriores não são 

demonstrados nem citados. 
No exame PERFIL série de crânio, página 393: 
• Na figura 12-53 e nas estruturas mostradas, são visualizados os clinoides anterior e posterior 

além do dorso da sela.  
Nesse sentido, indicou-se pela ALTERAÇÃO do gabarito da Questão 36, de D para A. 
 
 NÍVEL SUPERIOR 
 

• COMUM A TODOS OS CARGOS/PERFIS (exceto para os cargos: Médico, Médico Perito e 
Odontólogo) 
 
Questão 14 - ANULADA 
A linha 1 do texto está claramente em negrito e na elaboração da questão, foi originalmente 
colocada em alinhamento centralizado, o que tornava a afirmativa verdadeira. Contudo, diante da 
interpelação de recursos, verificou-se que, para determinadas situações, utilizando-se apenas as 
marcações da interface do editor de texto, não era possível determinar certamente se o alinhamento 
era mesmo centralizado ou alinhado à esquerda, abrindo a possibilidade de a afirmativa também 
poder ser falsa. Dessa forma, dada essa incerteza, a afirmativa poderia ter duas possíveis respostas 
(V ou F). 

 
• CARGO: ANALISTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Perfil: Auditor de Controle Interno 
 

Questão 29 - ANULADA 
Após reanálise do cálculo dos valores deflacionados, a resposta da questão seria 1.4 trilhões de reais 
e, dessa forma, não se observa alternativa referente a esse valor. 
 
• CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO 
Perfil: Controlador Interno 
 

Questão 31 - ANULADA 
Após reanálise do cálculo dos valores deflacionados, a resposta da questão seria 1.4 trilhões de reais 
e, dessa forma, não se observa alternativa referente a esse valor. 
 
• CARGO: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
Perfil: Analista de Sistemas 
 

Questão 32 - ANULADA 
A afirmativa A está incorreta, pois, para se obter a quarta forma normal (FN), deve-se eliminar as 
dependências multivaloradas e obter a terceira forma normal. Portanto, a afirmativa erra ao afirmar 
sobre a eliminação das dependências transitivas, um conceito da 3FN. 
 
A afirmativa B está incompleta, pois, para se obter a 3FN, deve-se eliminar os atributos não 
atômicos (1FN), obter a 2FN e além do descrito na afirmativa, é necessário também eliminar as 
dependências transitivas (3FN). 
 



A afirmativa C está incorreta, pois, para se obter a 2FN, é condição necessária obter a 1FN. 
 

A afirmativa D está correta, pois, para se obter a 2FN, é necessário eliminar os atributos não 
atômicos (1FN) e eliminar também as dependências funcionais não plenas, isto é, todos os atributos 
não chave devem ser totalmente dependentes da chave primária. 
 

O fato de a afirmativa B estar incompleta, porém não necessariamente incorreta, faz a questão ter 
duas opções de GABARITO. 
 
Perfil: Arquiteto 
 

Questão 24 - ANULADA 
Foi utilizada de forma equivocada a versão da NBR 9050/2004, revogada pela NBR 9050/2015, que 
cancela e substitui a edição anterior. 
 
Perfil: Engenheiro Agrônomo 
 

Questão 39 - ANULADA 
Não há alternativa que responde corretamente ao comando da questão. 
 
Perfil: Engenheiro Ambiental 
 

Questão 24 - ANULADA 
Não há alternativa que responde corretamente ao comando da questão. 
 
Perfil: Engenheiro Civil 
 

Questão 28 - ANULADA 
A assertiva I é falsa, a assertiva II é verdadeira e a assertiva III também é falsa. Portanto, não há 
alternativa correta para ser assinalada. 
 
Perfil: Engenheiro de Segurança do Trabalho 
 

Questão 31 - ALTERAÇÃO DE GABARITO 
A Questão 31 se refere à NR15, Anexos nº 11, 13 e 13A. O anexo traz a relação das atividades e 
operações envolvendo agentes químicos, consideradas insalubres em decorrência de inspeção 
realizada no local de trabalho, especificando as atividades que utilizam benzeno, carvão e chumbo. 
Deve ser feita a inspeção no local de trabalho e se essas atividades estiverem sendo nele executadas, 
constatadas, o ambiente de trabalho deve ser considerado insalubre. No entanto, existem limites de 
tolerância ao(s) agente(s), sendo, portanto, o item [A] a resposta INCORRETA. 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indicou pela ALTERAÇÃO do gabarito da Questão 31 da 
alternativa D para a alternativa A. 
 
Perfil: Geólogo 
 

Questão 23 - ALTERAÇÃO DE GABARITO 
O fato do comando de a questão em tela utilizar a palavra SEMPRE, considera-se que a afirmativa 
II está incorreta, uma vez que a rocha GABRO, pode ser assim classificada com a presença de 
outros minerais da família dos piroxênios (clinopiroxênios), não necessariamente a augita. 
Nesse sentido, a Banca Examinadora indicou pela ALTERAÇÃO do gabarito da Questão 23 – da 
alternativa A para a alternativa B. 
 
Perfil: Gestor Municipal 
 

Questão 32 - ANULADA 
Após reanálise do cálculo dos valores deflacionados, a resposta da questão seria 1.4 trilhões de reais 
e, dessa forma, não se observa alternativa referente a esse valor. 
 



Perfil: Programador WEB 
 

Questão 31 - ANULADA 
A Questão 31 trata da declaração e de escopo de variáveis na linguagem de programação 
JavaScript. O objetivo da questão era avaliar conhecimentos relativos às diferentes formas de 
declaração e diferentes escopos existentes. Todavia, na linha citada pelo usuário, ocorrerá um erro 
na execução do código, uma vez que a variável "i" não se encontra declarada naquele escopo. 
Ainda, não há nenhuma alternativa referente à existência do erro específico na execução do código, 
fazendo com que, dentre as alternativas existentes, nenhuma esteja correta.  
 

Questão 33 - ANULADA 
A Questão 33 aborda diferentes formas de acessarmos um SGBD na linguagem PHP. No Código A, 
temos a utilização das funções mysql_ no Código B, das funções mysqli_ e no Código C, a 
utilização da extensão PDO. Todavia, no Código B, há referência a uma função mysql_, ainda, há 
uma chave "}" sobrando no Código A, gerando prejuízo na interpretação e resolução da questão. 
 
• CARGO: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL 
 

Questão 29 - ANULADA 
Após reanálise do cálculo dos valores deflacionados, a resposta da questão seria 1.4 trilhões de reais 
e, dessa forma, não se observa alternativa referente a esse valor. 
 

Questão 34 - ANULADA 
O conteúdo programático de direito administrativo constante do edital do concurso não contemplou 
os atos administrativos, foco da questão. 
 
• CARGO: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 
 

Questão 31 - ANULADA 
Após reanálise do cálculo dos valores deflacionados, a resposta da questão seria 1.4 trilhões de reais 
e, dessa forma, não se observa alternativa referente a esse valor. 
 
• CARGO: MÉDICO 
Perfis: Anestesista – Cardiologista – Cirurgião Geral – Cirurgião Vascular – Clínico Geral – 

Dermatologista – Endocrinologista – Ginecologista – Infectologista – Intensivista – 
Intensivista Pediátrico – Nefropediatra – Neonatologista – Neurocirurgião – Neurologista 
– Neuropediatra – Oftalmologista – Ortopedista – Otorrinolaringologista – Pediatra – 
Psiquiatra – Urologista 

 

Questão 46 - ANULADA 
Não há alternativa que responde corretamente ao comando da questão. 
 

Questão 52 - ALTERAÇÃO DE GABARITO 
O instrumento familiar a que se refere à Questão 52 é o ECOMAPA. Assim, a Banca Examinadora 
indicou a ALTERAÇÃO do gabarito da Questão 52, da alternativa D para a alternativa C. 
 
• CARGO: PERITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Perfil: Médico Perito 
 

Questão 46 - ANULADA 
Não há alternativa que responde corretamente ao comando da questão. 
 

Questão 52 - ALTERAÇÃO DE GABARITO 
O instrumento familiar a que se refere à Questão 52 é o ECOMAPA. Assim, a Banca Examinadora 
indicou a ALTERAÇÃO do gabarito da Questão 52, da alternativa D para a alternativa C. 
 
 
 



• CARGO: ODONTÓLOGO 
 

Questão 39 - ANULADA 
Há duas alternativas que respondem corretamente ao comando da questão. 
 

Questão 47 - ANULADA 
No enunciado da questão, a expressão: “Sobre os fatores modificadores da patogênese da doença 
periodontal”, por prescindir do termo “predisponente”, leva a diferentes interpretações na resolução 
da questão. O correto seria: “Sobre os fatores modificadores e predisponentes da doença 
periodontal”. 
 

Questão 49 - ALTERAÇÃO DE GABARITO 
A elaboração da questão baseou-se no manual do Ministério da Saúde 
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf) para os “Serviços 
Odontológicos”, distribuído em todo o país, e referência a todos os cirurgiões dentistas. Em sua 
página 55, refere-se às diretrizes de conduta frente a acidentes com instrumentos perfuro-cortantes.  
 

Em uma análise mais atenta, observou-se que a “avaliação da exposição no acidente com material 
biológico” é mais detalhada em várias outras publicações do referido ministério, como os manuais:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_expos_mat_biologicos.pdf (página 16) e 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/seguranca%20e%20saude%20no%20trabalho/RE
COMENDAES%20PARA%20ATENDIMENTO%20E%20ACOMPANHAMENTO%20DE%20E
XPOSIO%20OCUPACIONAL%20A%20MATERIAL%20BIOLGICO%20HIV%20E%20HEPAT
ITES%20B%20e%20C.pdf (página 12), indicando pela ALTERAÇÃO do gabarito da Questão 49, 
da alternativa D para a alternativa C. 
 

Questão 53 - ANULADA 
Há divergências na literatura a respeito do assunto. 
 
• CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS 
Perfil: Biólogo 
 

Questão 32 - ANULADA 
Em relação aos nomes de subfamílias, deve ser acrescentado o sufixo - inae ao tronco do nome do 
gênero típico, segundo as Regras Internacionais de Nomenclatura Zoológica criadas pelo Conselho 
internacional de Zoologia adotadas a partir de 1901. Na alternativa dada como correta, uma das 
quatro subfamílias não apresenta esse sufixo.    
 

Questão 36 - ANULADA 
A opção C, dada como correta, bem como as demais opções, não contempla a sequência que mostra 
corretamente a relação entre parasitas e sintomas, tornando a questão nula. 
 
Perfil: Enfermeiro 
 

Questões 21, 25, 26 e 27 - ANULADAS 
As Questões 21, 25, 26 e 27 foram anuladas por não preservarem o caráter inédito e singular. 
 
Perfil: Fisioterapeuta 
 

Questão 25 - ANULADA 
É certo que “Indivíduos com Esclerose Múltipla demonstram uma reação adversa ao calor, 
conhecida como SINTOMA DE UTHOFF. O calor externo, seja na forma de condições climáticas 
(uma sala quente) ou um banho quente, causa uma piora temporária dos sintomas de Esclerose 
Múltipla. O efeito é geralmente imediato e dramático em termos de redução da função e aumento da 
fadiga. As elevações internas da temperatura (febre, AUMENTO DA TEMPERATURA 
CORPORAL APÓS EXERCÍCIO PROLONGADO) também produzem efeitos similares. O calor 
parece interferir com a transmissão dos nervos afetados que já se encontra comprometida”. 
 



(O’SULLIVAN, S. B.; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4. ed. Barueri: 
Manole, 2004.) 
 

Portanto, a alternativa “D” da Questão 25 também se encontra correta, pois o ESTRESSE pode ser 
decorrente de uma atividade física prolongada conforme seu significado: Estresse – EXAUSTÃO 
FÍSICA ou emocional provocada por várias e distintas razões, por sofrimento, doença, CANSAÇO, 
pressão, trauma, sendo definida pela perturbação da homeostasia, do equilíbrio, que leva o 
organismo a se adaptar por meio do aumento da secreção de adrenalina. 
Logo, duas alternativas corretas. 
 
Perfil: Gestor Público 
 

Questão 22 - ANULADA 
Não existe alternativa que apresente a sequência correta da referida questão. 
 
Questão 36 - ANULADA 
A Questão 36 apresenta duas alternativas que respondem acertadamente ao comando da questão 
(INCORRETO): C e D, devendo ser anulada. 
 

Questão 38 - ANULADA 
Houve incorreção nos dados da tabela da Questão 38. 
 
Perfil: Terapeuta Ocupacional 
 

Questão 28 - ANULADA 
A Banca Examinadora considera que o Transtorno de conduta: Padrão repetitivo e persistente do 
comportamento, em que o direito básico dos outros ou as normas ou regras são violadas. 
Sintoma Maníaco: Irritabilidade, labilidade emocional, elação, paranoia, hiperatividade, fala 
comprida, euforia, ilusões de grandeza e distração. 
Distúrbio Depressivo: Interesse diminuído e perda do prazer na maioria das atividades. São comuns 
queixas somáticas, irritabilidade e abstinência social. 
Distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção: Impacta na capacidade de o indivíduo em 
responder rapidamente às tarefas apresentadas, mudar de atividade ou mesmo escolher o que fazer. 
Há excesso de funções motoras. 
Autismo: Interesses e comportamentos restritos e repetitivos, além de déficit de comunicação e 
disfunção social. 
De acordo com os conceitos descritos, não há alternativa que responda corretamente ao comando da 
questão.  
 


