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PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA INGRESSO NO CURSO 
DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E 
MÚSICOS (CHOAEM) 
EDITAL N° 49/DGP – PMDF, DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 
 
 
 

JUSTIFICATIVAS PARA AS ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR  
 
 
 

Código 101 – Oficiais Militares de Administração (QOPMA) 
 
 
Questão 10A/11B/12C/13D: a questão foi anulada, pois há falta de clareza no enunciado da alternativa 
apontada como gabarito, o que dificultou a análise e a identificação da resposta por parte dos candidatos.  
 
 

Questão 17A/14B/16C/19D: a questão foi anulada, pois, apesar de o método de avaliação de 
desempenho por escalas gráficas apresentar diversos pontos positivos, ele carrega uma série de 
desvantagens, desde a superficialidade e a subjetividade dos resultados apresentados até a completa 
ausência de participação ativa do avaliado, o que evidencia a presença de duas alternativas corretas. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 4a. ed. Barueri: Manole, 2014. p. 218. 
 
 

Questão 27A/23B/25C/26D: a questão foi anulada, pois o comando da questão não apresenta 
elementos suficientes para a análise do melhor modal de transporte de sem volume significativo de 
produtos manufaturados. 
 
 

Questão 32A/31B/30C/29D: a questão foi anulada, em face da alteração nas tabelas de classificação da 
receita orçamentária, no que se refere à nomeclatura e e ao fato de que o código 1.1.0.0.00.00 foi alterado 
de “receita tributária” para “impostos, taxas e contribuições de melhoria” (conforme Manual Técnico do 
Orçamento – MTO).  
 
 

Questão 46A/44B/42C/40D: a questão foi anulada, pois o Decreto no 2.243/1997 passou a não mais fazer 
parte do conteúdo programático do processo seletivo, pois o edital foi retificado em 1/9/2017, impossibilitando a 
existência de questão acerca desse tema.  
 
 

Questão 59A/58B/57C/56D: a questão foi anulada, pois não há alternativa correta. A alteração do artigo 
“a” para “o”, comprometeu a interpretação do enunciado. 
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Códigos: 
102 – Oficiais Militares Especialistas – Analista de Saúde (QOPME) 
103 – Oficiais Militares Especialistas – Motomecanização (QOPME) 
104 – Oficiais Militares Especialistas – Assistente Veterinário (QOPME) 
 
Questão 10: a questão foi anulada, pois há falta de clareza no enunciado da alternativa apontada como 
gabarito, o que dificultou a análise e a identificação da resposta por parte dos candidatos.  
 
 

Questão 24: a questão foi anulada, em face da alteração nas tabelas de classificação da receita 
orçamentária, no que se refere à nomeclatura e e ao fato de que o código 1.1.0.0.00.00 foi alterado de 
“receita tributária” para “impostos, taxas e contribuições de melhoria” (conforme Manual Técnico do 
Orçamento – MTO). A revisão feita no gabarito, inclui a anulação da questão para os códigos 102/103/104, pois 
já havia sido anulada para o código 101. 
 
 

Questão 35: a questão foi anulada, pois , o Decreto no 2.243/1997 passou a não mais fazer parte do conteúdo 
programático do processo seletivo, pois o edital foi retificado em 1/9/2017,impossibilitando a existência de questão 
versando sobre esse tema. 
 
 

Questão 46: a questão foi anulada, pois não há alternativa correta. A alteração do artigo “a” para “o”, 
comprometeu a interpretação do enunciado. 
 
 
 

Brasília-DF, 6 de dezembro de 2017 e revisado em 15 de dezembro de 2017. 
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