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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO-RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL Nº 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2021 – CFQ – NORMATIVO 
 

JUSTIFICATIVAS PARA AS ALTERAÇÕES NO GABARITO PRELIMINAR 
 
Conhecimento Básicos – Todos os empregos de nível superior 
 
Questão 4-A/2-B/6-C/3-D: A questão foi anulada, pois há duas respostas corretas: a alternativa “E” ("Em 'mas acabaram 
criando uma ferramenta' (linhas 12 e 13), a forma verbal sublinhada refere-se ao termo 'As conversas' (linha 11)."), visto 
que, quando “relacionar” for empregado com o sentido de “dizer respeito”, ele poderá vir acompanhado de adjunto 
adnominal iniciado pelas preposições “com” ou “a”, e a alternativa “C” ("Os vocábulos 'hereditárias' (linha 8), 'antibiótico' 
(linha 12) e 'ciências' (linha 14) são acentuados segundo a mesma regra de acentuação gráfica."), visto que as palavras 
“hereditárias” (linha 4) e “ciências” (linha 7) podem ser consideradas tanto paroxítonas terminadas em ditongo quanto 
proparoxítonas - neste caso, a regra que motivaria o emprego do acento gráfico nas palavras seria a mesma que 
motivaria a acentuação do vocábulo “antibiótico” (linha 6), que é acentuado por ser proparoxítono. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
101 - Químico - Química Fundamental e Aplicada 
Questão 28-A/25-B/44-C/37-D: A questão foi anulada, pois não há alternativa correta. Durante a realização da ozonólise 
de alcenos, sempre são formados três produtos, dois deles são referentes à quebra da dupla ligação e o outro é o 
peróxido de hidrogênio (H2O2). Como o 2-metil-but-2-eno apresenta um carbono terciário e o outro secundário, a reação 
de ozonólise produz aldeído, cetona e peróxido de hidrogênio. 
Questão 39-A/36-B/25-C/48-D: A questão foi anulada, pois constatam-se duas alternativas corretas e academicamente 
plausíveis para afirmar que NO2 e CO são poluentes atmosféricos secundários. 
FROTA, Evanise Batista, VASCOSELOS, Nadja Maria Sales. Química Ambiental. 2° ed. Fortaleza: EdUECE, 2019. 68 p.  
Monica Martinez- Avila, Julio Peiró-García, Victor M. Ramirez-Ramirez, Ignacio Nebot-Gil, Chemical Physics Letters 370 
(2003) 313–318. 
Questão 49-A/46-B/35-C/28-D: A questão foi anulada, pois a norma citada não está descrita no edital. 
 
103 - Analista de Sistemas - Sistemas e Processos 
Questão 30-A/23-B/44-C/32-D: A questão foi anulada, pois não há alternativa correta. Segundo a seção B.3 da 27.005, “O 
custo das operações suspensas devido ao incidente, até que o serviço prestado pelos ativos afetados seja restaurado” é 
um tipo de custo direto, o que torna incorreta a sentença previamente assinalada como gabarito. 
Questão 40-A/33-B/24-C/42-D: A questão foi anulada, pois não há alternativa correta. 
Questão 45-A/38-B/29-C/47-D: A questão foi anulada, pois não há alternativa correta. O retorno correto realmente seria 
[3, 4, 5, 1, 2]. 
 
104 - Analista de Sistemas - Infraestrutura 
Questão 38-A/36-B/24-C/44-D: O gabarito foi alterado para alternativa "E", pois segundo o item 8.3 da 27.002, o 
processo de gestão de ativos inclui: “responsabilidade pelos ativos, classificação da informação e tratamento das mídias”. 
Questão 44-A/42-B/30-C/50-D: A questão foi anulada, pois a Norma NBR ISO/IEC 27.005 descreve “o processo de gestão 
de segurança da informação”, dessa forma ficou prejudicado o entendimento da questão. Pois o “processo de gestão de 
segurança da informação” é diferente do “processo de gestão de riscos de segurança da informação”, o primeiro é parte 
do segundo. 
 
105 - Analista Superior - Geral 
Questão 34-A/30-B/23-C/42-D: A questão foi anulada, pois para Chiavenato (2015) a administração é o processo de 
planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos e de competências organizacionais para alcançar determinados 
objetivos de maneira eficiente e eficaz através de um arranjo integrado e convergente. O autor define o planejamento 
como a atividade de definir os objetivos a serem alcançados e como fazer para que se tornem realidade no curto, médio e 
longo prazo. A organização cuida para que recursos e competências estejam interligados entre si através de uma 
estrutura organizacional adequada e conectada. Dessa forma, o item “o gestor deve definir o que será feito, como será 
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feito e quem será responsável pela execução do que será feito” contém elementos que podem ser entendidos como 
partes das funções ‘planejar’ e ‘organizar’, gerando dubiedade. Além disso, para Chiavenato (2015), a Teoria Clássica 
procurava desenvolver princípios gerais de administração para planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da 
empresa, ao contrário do que é dito no enunciado, que atribui essa divisão a abordagem Neoclássica da administração.   
Chiavenato, I. Iniciação à administração geral. Editora Manole, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books 
/9788520443149/. Acesso em: 2021 set. 17. 
 
106 - Analista Superior - Comunicação 
Questão 35-A/21-B/44-C/38-D: A questão foi anulada, pois para Chiavenato (2015) a administração é o processo de 
planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos e de competências organizacionais para alcançar determinados 
objetivos de maneira eficiente e eficaz através de um arranjo integrado e convergente. O autor define o planejamento 
como a atividade de definir os objetivos a serem alcançados e como fazer para que se tornem realidade no curto, médio e 
longo prazo. A organização cuida para que recursos e competências estejam interligados entre si através de uma 
estrutura organizacional adequada e conectada. Dessa forma, o item “o gestor deve definir o que será feito, como será 
feito e quem será responsável pela execução do que será feito” contém elementos que podem ser entendidos como 
partes das funções ‘planejar’ e ‘organizar’, gerando dubiedade. Além disso, para Chiavenato (2015), a Teoria Clássica 
procurava desenvolver princípios gerais de administração para planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da 
empresa, ao contrário do que é dito no enunciado, que atribui essa divisão a abordagem Neoclássica da administração.   
Chiavenato, I. Iniciação à administração geral. Editora Manole, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/ 
books/9788520443149/. Acesso em: 2021 set. 17. 
 
107 - Analista Superior - Gestão de Pessoas 
Questão 30-A/26-B/49-C/38-D: A questão foi anulada, pois gerou várias possibilidades de interpretações sobre o 
enunciado da questão, pois além da CLT, podem ser realizadas alterações via ACTs e CCTs. 
Questão 43-A/39-B/32-C/21-D: A questão foi anulada, pois para Chiavenato (2015) a administração é o processo de 
planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos e de competências organizacionais para alcançar determinados 
objetivos de maneira eficiente e eficaz através de um arranjo integrado e convergente. O autor define o planejamento 
como a atividade de definir os objetivos a serem alcançados e como fazer para que se tornem realidade no curto, médio e 
longo prazo. A organização cuida para que recursos e competências estejam interligados entre si através de uma 
estrutura organizacional adequada e conectada. Dessa forma, o item “o gestor deve definir o que será feito, como será 
feito e quem será responsável pela execução do que será feito” contém elementos que podem ser entendidos como 
partes das funções ‘planejar’ e ‘organizar’, gerando dubiedade. Além disso, para Chiavenato (2015), a Teoria Clássica 
procurava desenvolver princípios gerais de administração para planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da 
empresa, ao contrário do que é dito no enunciado, que atribui essa divisão a abordagem Neoclássica da administração.   
Chiavenato, I. Iniciação à administração geral. Editora Manole, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 
9788520443149/. Acesso em: 2021 set. 17. 

 
108 - Contador - Contabilidade e Custos 
Questão 23-A/21-B/34-C/25-D: A questão foi anulada, pois não especificou que os saldos de operações de crédito 
(receita) e de amortização de dívida (despesa) referem-se a refinanciamento, na forma como apresentado no Quadro 
Principal do Balanço Orçamentário (MCASP 8º edição, pp. 419 a 421). 
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:31484). Nesse caso, o déficit equivale à 
diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das 
despesas. Ao não deixar claro que essas operações se referem a refinanciamento, entende-se que houve prejuízo para a 
clareza da questão. 
 
Brasília-DF, 1º de outubro de 2021. 
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