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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

14 A - Anulação

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

31 D - Anulação

As alternativas "D" e "E" atendem à norma ABNT NBR 9050/2020. O próprio enunciado da questão
afirma que existem diversas soluções admissíveis para o dimensionamento ótimo de uma rampa,
portanto não é possível estabelecer que a alternativa "D" esteja mais correta que a alternativa "E". A
escolha ficará a cargo do projetista e poderá variar de projeto para projeto. A solução apresentada
em uma alternativa privilegia uma inclinação mais suave, a outra opta por diminuir a distância a ser
percorrida pelo usuário da rampa. Ambas estão corretas de acordo com a norma ABNT NBR
9050/2020.
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Os atalhos utilizados referem-se ao layout de teclado dos EUA, informação que NÃO foi especificada
na questão. As teclas para outros layouts podem não corresponder exatamente às teclas de um
teclado dos EUA. A configuração de teclado padrão para o Brasil, inclusive nos órgãos públicos
federais, não é a utilizada nos EUA. Salvar: Brasil CTRL+B; EUA CTRL+S Sublinhar: Brasil CTRL+S; EUA
CTRL+U https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-
afb2-f762f663ceb2

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

13 A E Alteração de Gabarito

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

17 A C Alteração de Gabarito

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

19 D - Anulação

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

31 B - Anulação

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Alterada a alternativa de "A" para a alternativa "E", pois, conforme a pág. 272, do Guia Calc, Tabela 7:

Operadores de comparação, o operador de comparação “>” significa “Maior que” que é usado para

comparar se o resultado da soma entre as células B2 e C2 é maior que 13. 

Como a soma resulta no valor 13, 13 não é maior que 13, é igual a 13, retorna o valor

“ELIMINADO(A)” devido ao resultado falso da comparação.

Alterada alternativa de "A" para a alternativa "C", pois, de acordo com o Suporte oficial do
desenvolvedor do software Ubuntu 20.04, disponível em: https://help.ubuntu.com/lts/ubuntu-
help/shell-apps-favorites.html.pt-BR “Para adicionar um aplicativo ao dash para acesso rápido: 1.
Abra o panorama de Atividades clicando em Atividades no canto superior esquerdo da tela 2. Clique
no botão de grade no dash e localize o aplicativo que você deseja adicionar. 3. Clique com o botão
direito no ícone do aplicativo e selecione Adicionar aos favoritos. Alternativamente, você pode clicar e
arrastar o ícone ao dash.”

A questão trata de conteúdo previsto no Edital 60/2021, contendo assunto referente ao Regime
Disciplinar. Contudo, a resposta correta da questão corresponde ao Art. 156 da Lei 8.112/90, não
previsto no conteúdo programático da prova de Assistente em Administração.

A indefinição de sujeitos envolvidos na questão, assim, como um número plural (algumas, outras),

parece impedir que a resposta do gabarito preliminar esteja correta. Se a primeira pessoa falar a

verdade, todas as demais se tornariam mentirosas, mas se a primeira pessoa for uma mentirosa não

haveria pessoas falando a verdade. Parece se tratar de uma combinação binária, que em algumas das

suas configurações, não poderia dar como definitiva a resposta que o gabarito preliminar sugere.
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

14 A - Anulação

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

37 C - Anulação
Embora a situação financeira e as variações patrimoniais não figurem na NBC TSP Estrutura
Conceitual, de forma explícita, como informações fornecidas pelos RCPGs, elas estão contidas, de
forma implícita, nos demonstrativos que os compõem. Sendo assim, DEFERE-SE tal recurso, anulando
a questão 37.

CARGO: CONTADOR

Os atalhos utilizados referem-se ao layout de teclado dos EUA, informação que NÃO foi especificada
na questão. As teclas para outros layouts podem não corresponder exatamente às teclas de um
teclado dos EUA. A configuração de teclado padrão para o Brasil, inclusive nos órgãos públicos
federais, não é a utilizada nos EUA. Salvar: Brasil CTRL+B; EUA CTRL+S Sublinhar: Brasil CTRL+S; EUA
CTRL+U https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-
afb2-f762f663ceb2
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

32 D E Alteração de Gabarito

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

37 B D Alteração de Gabarito

CARGO:  MÉDICO - ÁREA CARDIOLOGIA

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, entidade que regulamenta e serve de
parâmetro técnico para a normatização de condutas clínicas em cardiologia no Brasil e suas
atualização sobre o tema proposto pela questão, fica entendido que a conduta mais recente recai
sobre o que está expresso na opção "E". 

De acordo com o Manual de Perícias Médicas do Servidor Público Federal, o período máximo de gozo
do benefício em questão se limita a 150 dias anuais, sendo os primeiros 60 dias remunerados e os
demais 90 dias, a título de prorrogação, sem remuneração. Assim, de acordo com o que foi solicitado,
a alternativa correta é a opção "D". 
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

14 A - Anulação

CARGO:  PEDAGOGO - ÁREA

Os atalhos utilizados referem-se ao layout de teclado dos EUA, informação que NÃO foi especificada

na questão. As teclas para outros layouts podem não corresponder exatamente às teclas de um

teclado dos EUA. A configuração de teclado padrão para o Brasil, inclusive nos órgãos públicos

federais, não é a utilizada nos EUA. Salvar: Brasil CTRL+B; EUA CTRL+S Sublinhar: Brasil CTRL+S; EUA

CTRL+U https://support.microsoft.com/pt-br/topic/atalhos-de-teclado-do-word-95ef89dd-7142-4b50-

afb2-f762f663ceb2
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

13 A E Alteração de Gabarito

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

17 A C Alteração de Gabarito

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

18 C - Anulação

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

29 B - Anulação

CARGO:  TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA EDIFICAÇÕES

Alterada a alternativa de "A" para a alternativa "E", pois, conforme a pág. 272, do Guia Calc, Tabela 7:
Operadores de comparação, o operador de comparação “>” significa “Maior que” que é usado para
comparar se o resultado da soma entre as células B2 e C2 é maior que 13. 
Como a soma resulta no valor 13, 13 não é maior que 13, é igual a 13, retorna o valor
“ELIMINADO(A)” devido ao resultado falso da comparação.

Alterada alternativa de "A" para a alternativa "C", pois, de acordo com o Suporte oficial do
desenvolvedor do software Ubuntu 20.04, disponível em: https://help.ubuntu.com/lts/ubuntu-
help/shell-apps-favorites.html.pt-BR “Para adicionar um aplicativo ao dash para acesso rápido: 1.
Abra o panorama de Atividades clicando em Atividades no canto superior esquerdo da tela 2. Clique
no botão de grade no dash e localize o aplicativo que você deseja adicionar. 3. Clique com o botão
direito no ícone do aplicativo e selecione Adicionar aos favoritos. Alternativamente, você pode clicar e
arrastar o ícone ao dash.”

Recurso deferido, tendo em vista a falta de previsão expressa no conteúdo programático do Edital
60/2021 da Lei 12.527/11, uma vez que a referida Lei de Acesso a Informação está apenas
referenciada no escopo da Lei 13.460/17, então prevista no conteúdo programático. 

A indefinição de sujeitos envolvidos na questão, assim, como um número plural (algumas, outras),

parece impedir que a resposta do gabarito preliminar esteja correta. Se a primeira pessoa falar a

verdade, todas as demais se tornariam mentirosas, mas se a primeira pessoa for uma mentirosa não

haveria pessoas falando a verdade. Parece se tratar de uma combinação binária, que em algumas das

suas configurações, não poderia dar como definitiva a resposta que o gabarito preliminar sugere.
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

13 A E Alteração de Gabarito

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

17 A C Alteração de Gabarito

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

18 C - Anulação

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

29 B - Anulação

CARGO:  TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Alterada a alternativa de "A" para a alternativa "E", pois, conforme a pág. 272, do Guia Calc, Tabela 7:
Operadores de comparação, o operador de comparação “>” significa “Maior que” que é usado para
comparar se o resultado da soma entre as células B2 e C2 é maior que 13. 
Como a soma resulta no valor 13, 13 não é maior que 13, é igual a 13, retorna o valor
“ELIMINADO(A)” devido ao resultado falso da comparação.

Alterada alternativa "A" para a alternativa "C", pois, de acordo com o Suporte oficial do
desenvolvedor do software Ubuntu 20.04, disponível em: https://help.ubuntu.com/lts/ubuntu-
help/shell-apps-favorites.html.pt-BR “Para adicionar um aplicativo ao dash para acesso rápido: 1.
Abra o panorama de Atividades clicando em Atividades no canto superior esquerdo da tela 2. Clique
no botão de grade no dash e localize o aplicativo que você deseja adicionar. 3. Clique com o botão
direito no ícone do aplicativo e selecione Adicionar aos favoritos. Alternativamente, você pode clicar e
arrastar o ícone ao dash.”

Recurso deferido, tendo em vista a falta de previsão expressa no conteúdo programático do Edital

60/2021 da Lei 12.527/11, uma vez que a referida Lei de Acesso a Informação está apenas

referenciada no escopo da Lei 13.460/17, então prevista no conteúdo programático. 

A indefinição de sujeitos envolvidos na questão, assim, como um número plural (algumas, outras),

parece impedir que a resposta do gabarito preliminar esteja correta. Se a primeira pessoa falar a

verdade, todas as demais se tornariam mentirosas, mas se a primeira pessoa for uma mentirosa não

haveria pessoas falando a verdade. Parece se tratar de uma combinação binária, que em algumas das

suas configurações, não poderia dar como definitiva a resposta que o gabarito preliminar sugere.
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

50 E - Anulação
A análise da literatura possibilita o entendimento de que a alternativa "C" também é verdadeira,
além da alternativa do gabarito preliminar "E". Ou seja, questão anulada por apresentar duas
alternativas corretas.
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

15 C - Anulação

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

24 B - Anulação

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

50 E - Anulação
A alternativa "E" apresenta  um erro formal de sintaxe, já que as aspas não foram fechadas.

CARGO:  TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Recurso deferido, tendo em vista a falta de previsão expressa no conteúdo programático do Edital

60/2021 da Lei 12.527/11, uma vez que a referida Lei de Acesso a Informação está apenas

referenciada no escopo da Lei 13.460/17, então prevista no conteúdo programático. 

A indefinição de sujeitos envolvidos na questão, assim, como um número plural (algumas, outras),

parece impedir que a resposta do gabarito preliminar esteja correta. Se a primeira pessoa falar a

verdade, todas as demais se tornariam mentirosas, mas se a primeira pessoa for uma mentirosa não

haveria pessoas falando a verdade. Parece se tratar de uma combinação binária, que em algumas das

suas configurações, não poderia dar como definitiva a resposta que o gabarito preliminar sugere.
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QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

15 C - Anulação

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

24 B - Anulação

CARGO:  TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE TIC

Recurso deferido, tendo em vista a falta de previsão expressa no conteúdo programático do Edital

60/2021 da Lei 12.527/11, uma vez que a referida Lei de Acesso a Informação está apenas

referenciada no escopo da Lei 13.460/17, então prevista no conteúdo programático. 

A indefinição de sujeitos envolvidos na questão, assim, como um número plural (algumas, outras),

parece impedir que a resposta do gabarito preliminar esteja correta. Se a primeira pessoa falar a

verdade, todas as demais se tornariam mentirosas, mas se a primeira pessoa for uma mentirosa não

haveria pessoas falando a verdade. Parece se tratar de uma combinação binária, que em algumas das

suas configurações, não poderia dar como definitiva a resposta que o gabarito preliminar sugere.
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