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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO-RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 
EDITAL No 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2017 – CFM - NORMATIVO 
 
 

JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR  
 
 

Conhecimentos básicos para todos cargos de nível superior 
 
Questão 4A/2B/5C/1D:o gabarito foi alterado, poiso texto demonstra que há correlação direta 
entre doenças e atraso econômico, político e educacional. Por outro lado, é incorreto afirmar que 
a expressão “poderes públicos” representa, no texto, o significado literal de “elites que seus 
artigos jornalísticos alcançavam”. 
 
Questão 20A/19B/22C/21D:a questão foi anulada, pois há duas alternativas corretas, “html” e 
“scr”. 
 
Questão 21A/20B/19C/22D:a questão foi anulada, poiso conteúdo utilizado para a elaboração 
não consta no edital normativo do certame. 
 
 
Conhecimentos específicos de nível superior 
 
Advogado (101) 
 
Questão 27A/31B/35C/31D:a questão foi anulada, pois há duas alternativas corretas, “A fim de 
garantir a efetividade da política de cotas, é constitucional a instituição de mecanismos para evitar 
fraudes pelos candidatos, de tal forma que se mostra legítima a utilização, além da autodeclaração, 
de critérios subsidiários de heteroidentificação (isto é, a exigência de autodeclaração presencial 
perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e 
garantidos o contraditório e a ampla defesa.” e “A regra que veda, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento 
diferenciadopor médico do próprio SUS ou por médico conveniado, mediante o pagamento da 
diferença dos valores correspondentes, é constitucional.”, conforme entendimento do STF no 
RE de no 581.488 da relatoria do Ministro Dias Toffolli. 
 
Questão 48A/44B/40C/24D:a questão foi anulada, pois há duas alternativas corretas, “A taxa 
cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou 
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso II, da 
Constituição Federal.” e “A adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da 
base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre 
uma base e outra, é constitucional.”. 
 
 
Analista de Tecnologia da Informação (102) 
 
Questão 32A/29B/25C/25D:a questão foi anulada, pois não há alternativa correta. 
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Jornalista (104) 
 
Questão 40A/50B/47C/44D:a questão foi anulada, pois não há alternativa correta. 
 
 
Conhecimentos básicos para todos cargos de nível médio 
 
Questão 23A/22B/24C/25D:a questão foi anulada, pois o conteúdo utilizado para a elaboração 
não consta no edital normativo do certame. 
 
 
Conhecimentos específicos de nível médio 
 
Assistente Administrativo (201) 
 
Questão 34A/45B/27C/38D:a questão foi anulada, pois há mais de uma alternativa correta. 
 
 
Assistente de Tecnologia da Informação(202) 
 
Questão 41A/38B/35C/32D:a questão foi anulada, pois há duas alternativas corretas, “DRAM, 
RIMM e DDR2” e “CRAM, SIMM e DDR4”. 
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