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A N E X O  I I  D O  E D I T A L  N º  1 8 . 0 0 1 / 2 0 2 0  –  P A R E C E R E S  D O S  R E C U R S O S  D E F E R I D O S  
 
 

 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Bibliotecário 
 
 

15 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

18 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Bibliotecário 
 
 

12 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

18 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Bibliotecário 
 
 

15 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

16 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Enfermeiro 
 
 

15 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

19 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Enfermeiro 
 
 

13 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

19 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 
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 Enfermeiro 
 
 

12 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

14 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Engenheiro Civil 
 
 

13 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

20 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Engenheiro Civil 
 
 

12 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

19 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Engenheiro Civil 
 
 

16 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

19 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Professor de Educação Física Licenciatura 
 
 

11 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

17 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Professor de Educação Física Licenciatura 
 
 

15 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

17 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 3 

CARGO N.º JUSTIFICATIVA RESULTADO DA 
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QUESTÃO ANÁLISE 

 

 Professor de Educação Física Licenciatura 
 
 

14 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

20 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Técnico Desportivo 
 
 

14 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

15 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Técnico Desportivo 
 
 

11 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

12 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Técnico Desportivo 
 

12 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

18 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Tesoureiro 
 
 

11 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

20 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Tesoureiro 
 
 

11 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 

19 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS COMUNS – PROVA TIPO 3 
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CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Tesoureiro 
 

13 
Erro na formulação da questão, uma vez que o terceiro termo da progressão do item 
I deveria ser 27. 

Questão anulada 

14 
Erro de digitação do gabarito, uma vez que a alternativa correta da questão é que 
somente o item I está certo. 

Gabarito alterado 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Técnico em Enfermagem 
 
 

34 
Erro de formulação, uma vez que a questão apresenta mais de uma alternativa 
correta.  

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Técnico em Enfermagem 
 
 

26 
Erro de formulação, uma vez que a questão apresenta mais de uma alternativa 
correta.  

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Técnico em Enfermagem 
 
 

40 
Erro de formulação, uma vez que a questão apresenta mais de uma alternativa 
correta.  

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Enfermeiro 
 
 

35 Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é 3 anos. Gabarito alterado 

39 
Erro de formulação, uma vez que a questão apresenta um quadro clínico não 
compatível com a alternativa citada como correta. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 25 Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é 3 anos. Gabarito alterado 
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 Enfermeiro 
 
 

30 
Erro de formulação, uma vez que a questão apresenta um quadro clínico não 
compatível com a alternativa citada como correta. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Enfermeiro 
 
 

29 
Erro de formulação, uma vez que a questão apresenta um quadro clínico não 
compatível com a alternativa citada como correta. 

Questão anulada 

38 Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é 3 anos. Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Médico Clínico Geral 
 
 

30 
Erro de formulação, pois a questão apresenta erro de digitação, abrindo margem para 
mais de uma alternativa correta. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Médico Clínico Geral 
 
 

14 
Erro de formulação, pois a questão apresenta erro de digitação, abrindo margem para 
mais de uma alternativa correta. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Médico Clínico Geral 
 

12 
Erro de formulação, pois a questão apresenta erro de digitação, abrindo margem para 
mais de uma alternativa correta. 

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Nutricionista 

11 
Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é a que indica que 
o leite materno não é o que melhor atende às necessidades. 

Gabarito alterado 

28 Erro de formulação, uma vez que a alternativa correta seria “essenciais”.  Questão anulada 

29 Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é a que indica que Gabarito alterado 
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gordura essencial não é reserva de energia. 

34 
Erro de formulação, uma vez que todas as alternativas estão corretas, 
impossibilitando o candidato de interpretar o solicitado. 

Questão anulada 

37 
Erro de gabarito, uma vez que a alternativa para essa questão é a que menciona 
carboidratos e proteínas. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Nutricionista 

11 
Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é a que indica que 
o leite materno não é o que melhor atende às necessidades. 

Gabarito alterado 

14 Erro de formulação, uma vez que a alternativa correta seria “essenciais”.  Questão anulada 

27 
Erro de gabarito, uma vez que a alternativa para essa questão é a que menciona 
carboidratos e proteínas. 

Gabarito alterado 

39 
Erro de formulação, uma vez que todas as alternativas estão corretas, 
impossibilitando o candidato de interpretar o solicitado. 

Questão anulada 

38 
Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é a que indica que 
gordura essencial não é reserva de energia. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 14 
Erro de formulação, uma vez que todas as alternativas estão corretas, 
impossibilitando o candidato de interpretar o solicitado. 

Questão anulada 

 Nutricionista 

17 Erro de formulação, uma vez que a alternativa correta seria “essenciais”.  Questão anulada 

29 
Erro de gabarito, uma vez que a alternativa para essa questão é a que menciona 
carboidratos e proteínas. 

Gabarito alterado 

36 
Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é a que indica que 
o leite materno não é o que melhor atende às necessidades. 

Gabarito alterado 

37 
Erro de gabarito, uma vez que a alternativa correta para a questão é a que indica que 
gordura essencial não é reserva de energia. 

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Psicólogo 
 
 

25 
Erro de formulação, uma vez que a criança tem o direito de não ficar frente a frente 
com o seu abusador.   

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 
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 Psicólogo 
 
 

19 
Erro de formulação, uma vez que a criança tem o direito de não ficar frente a frente 
com o seu abusador.   

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Psicólogo 
 

14 
Erro de formulação, uma vez que a criança tem o direito de não ficar frente a frente 
com o seu abusador.   

Questão anulada 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 1 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Tesoureiro 
 
 

30 
Erro de formulação do gabarito, uma vez que a modalidade correta para o caso 
apresentado é “Tomada de Preços”.    

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 2 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Tesoureiro 
 
 

40 
Erro de formulação do gabarito, uma vez que a modalidade correta para o caso 
apresentado é “Tomada de Preços”.    

Gabarito alterado 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROVA TIPO 3 

CARGO 
N.º 

QUESTÃO 
JUSTIFICATIVA 

RESULTADO DA 
ANÁLISE 

 

 Tesoureiro 
 

23 
Erro de formulação do gabarito, uma vez que a modalidade correta para o caso 
apresentado é “Tomada de Preços”.    

Gabarito alterado 

 


