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CONCURSO	  PÚBLICO	  DA	  SECRETARIA	  DE	  SAÚDE	  DO	  DF	  /	  2014	  
JUSTIFICATIVAS	  PARA	  A	  ALTERAÇÃO	  DE	  GABARITO	  E	  ANULAÇÃO	  DE	  QUESTÕES	  

(Gabarito	  definitivo	  das	  provas	  objetivas	  concluído	  em	  23/10/2014)	  
	  
	  
Enfermagem	  -‐	  Conhecimentos	  Básicos	  
Questão	  13	  (Tipo	  A)	  /	  Questão	  14	  (Tipo	  B)	  /	  Questão	  13	  (Tipo	  C)	  /	  Questão	  14	  (Tipo	  D):	  Anulada.	  	  

Justificativa:	  O	  texto	  deu	  margem	  a	  dupla	  interpretação	  por	  estar	  incompleto.	  
Questão	  16	  (Tipo	  A)	  /	  Questão	  15	  (Tipo	  B)	  /	  Questão	  16	  (Tipo	  C)	  /	  Questão	  15	  (Tipo	  D):	  Anulada.	  	  
Justificativa:	  Houve	  erro	  material	  em	  seu	  processamento.	  
Questão	  18	  (Tipo	  A)	  /	  Questão	  19	  (Tipo	  B)	  /	  Questão	  17	  (Tipo	  C)	  /	  Questão	  17	  (Tipo	  D):	  Anulada.	  	  

Justificativa:	  O	  comando	  da	  questão	  permite	  dupla	  interpretação.	  
Questão	  25	  (Tipo	  A)	  /	  Questão	  23	  (Tipo	  B)	  /	  Questão	  25	  (Tipo	  C)	  /	  Questão	  23	  (Tipo	  D):	  Anulada.	  	  

Justificativa:	  Há	  duas	  alternativas	  incorretas,	  as	  de	  letras	  “B”	  e	  “E”.	  
	  

601	  –	  Enfermeiro	  
Questão	  33:	  Anulada.	  
Justificativa:	  	  Na	  alternativa	  “E”,	  indicada	  como	  correta,	  nos	  lugares	  do	  sinal	  “>”,	  deveria	  constar	  o	  sinal	  “≥”.	  

Questão	  36:	  Anulada.	  
Justificativa:	  Todos	  os	  espaços	  integram	  as	  instalações	  do	  CAPS.	  

Questão	  48:	  Anulada.	  
Justificativa:	  solicitações	  deferidas.	  A	  questão	  foi	  anulada,	  pois	  o	  comando	  foi	  elaborado	  de	  forma	  genérica,	  desencadeando	  

diversas	  inferências	  dos	  candidatos,	  visto	  que	  há	  muitas	  possibilidades	  de	  consequências	  de	  violência	  contra	  a	  mulher,	  cada	  
qual	  com	  características	  particulares	  que	  podem	  resultar	  nos	  indicadores	  apresentados	  em	  todas	  as	  alternativas	  da	  questão,	  

deixando-‐a	  sem	  opção	  de	  gabarito.(*)	  (redação	  dada	  pela	  Coordenação	  Pedagógica	  em	  21	  de	  novembro	  de	  2014).	  
	  
(*)	   Em	   relação	   à	   questão	   48,	   do	   cargo	   601	   –	   Enfermeiro,	   a	   banca	   examinadora,	   em	   consequência	   a	   manifestações	   de	  
candidatos	  contra	  o	  gabarito	  definitivo,	  resolveu	  retificar	  e	  complementar	  a	  justificativa	  para	  anulação	  da	  referida	  questão.	  

	  
	  
	  

Brasília-‐DF,	  23	  de	  outubro	  de	  2014.	  
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