
JUSTIFICATIVAS DAS QUESTÕES ANULADAS 
 
 

 
CARGO: ANALISTA AMBIENTAL 
 
QUESTÃO No 14 
 
Após a análise da referida questão a Comissão Examinadora apresentou parecer favorável a 
anulação da questão, pois nenhuma das alternativas contemplava a resposta correta. 
De acordo com a ABNT NBR 10004/2004 o ensaio de solubilização é utilizado para a 
classificação de resíduos como Resíduo não Inerte Classe II-A e Resíduo Inerte Classe II-B.  
 
CARGO: TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL OU SANEAMENTO 
 
QUESTÃO No 19:  
 
Após a análise da referida questão a Comissão Examinadora apresentou parecer favorável a 
anulação da questão, pois nenhuma das alternativas contemplava a resposta correta.  A 
redação da questão podia levar o candidato a entender que o conteúdo mínimo de um 
Estudo de Impacto Ambiental envolve apenas uma única atividade. No entanto, a 
Resolução CONAMA No 001/86, aponta que no mínimo o Estudo deve conter as 
atividades: 
 

A) Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto 
B) Análise dos impactos ambientais 
C) As medidas mitigadoras 
D) Elaboração de programa de acompanhamento e monitoramento 

 
 
CARGOS: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ARQUITETO 
 
INFORMÁTICA NÍVEL SUPERIOR  
 
QUESTÃO 21 
 
Após a análise da referida questão a Comissão Examinadora apresentou parecer favorável a 
anulação da questão. A questão trata do “conjunto de linhas e/ou arcos interconectados, 
identificável pelo autocad como um único elemento” - a denominação deste elemento é 
‘POLYLINE’ (polilinha), que corresponde a uma das alternativas oferecidas aos 
candidatos. No entanto, devido à abrangência da definição, outro comando oferecido, 
enquanto alternativa, podia gerar o mesmo elemento.  
 
O comando ‘BOUNDARY’ (fronteira) tem como objetivo identificar regiões a serem 
preenchidas por hachuras. Apesar de se tratar de um comando distinto ele pode gerar 
‘polylines’ para atender seus objetivos. Ou seja, os dois comandos poderiam dar origem ao 
elemento descrito na questão. 



 
 
CARGO : TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
QUESTÃO 17  
 
Após a análise da referida questão a Comissão Examinadora apresentou parecer favorável a 
anulação da questão.  
A alternativa D do Gabarito Oficial Preliminar, contempla corretamente a condição de 
periculosidade, ou seja, "Um adicional de 30% sobre o salário-base ou o 
contratual, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa", porém, não satisfaz quanto a 
insalubridade, já que os percentuais para insalubridade são diferentes 
dos característicos para periculosidade.  
 
 
CARGO: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 
 
QUESTÃO 1 
 
Após a análise da referida questão, a Comissão Examinadora apresentou parecer favorável 
a anulação da questão, pois: 
− A alternativa “A” está incorreta, pelo fato de existirem diversos exemplares da 

microarquitetura “Intel Core” que operam sobre palavras de 32 bits; 
− A alternativa “C” está incorreta, dado que a freqüência de operação destes 

processadores é bem menor, em relação aos seus antecessores; 
− A alternativa “D” está incorreta, pois a microarquiteturas “Intel Core” é anterior à 

“AMD X2”. 
− A alternativa “B” pretendia que a comparação fosse realizada em relação as 

microarquiteturas anteriores da Intel. No entanto, como isto não foi explicitado, gerou 
ambigüidade. 

 
 


