
                                         

COLÉGIO PEDRO II 

Página 1 de 13 

 

O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 20.16 do Edital de Abertura nº 06/2013 do Colégio Pedro II, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 15.9 do Edital de Abertura n° 06/2013, se da análise do recurso resultar anulação de 

questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

 

CARGO 202: AUXILIAR DE BIBLIOTECA  

QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro no enunciado, pois no editor Writer 3.3 não existe as opções Nota de Rodapé / 

Notas de fim. No Menu Inserir temos a opões no singular (Nota de Rodapé / Nota de fim) e no Menu Ferramentas (Notas de 

Rodapé / Notas de fim), assim sendo, a referida questão não apresenta enunciado com alternativas corretas para análise, 

portanto recurso deferido. 

 

CARGO 202: AUXILIAR DE BIBLIOTECA  

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado da questão refere-se a dispositivo expresso da lei 8.742, todavia, a 

resposta, em verdade, apresenta em seu conteúdo, norma referente a Lei 8.429/92. Desse modo, as alternativas apresentadas 

podem ter causado confusão aos candidatos no momento de indicar a resposta correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 202: AUXILIAR DE BIBLIOTECA  

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 203: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO  

QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro no enunciado, pois no editor Writer 3.3 não existe as opções Nota de Rodapé / 
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Notas de fim. No Menu Inserir temos a opões no singular (Nota de Rodapé / Nota de fim) e no Menu Ferramentas (Notas de 

Rodapé / Notas de fim), assim sendo, a referida questão não apresenta enunciado com alternativas corretas para análise, 

portanto recurso deferido. 

 

CARGO 203: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO  

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado da questão refere-se a dispositivo expresso da lei 8.742, todavia, a 

resposta, em verdade, apresenta em seu conteúdo, norma referente a Lei 8.429/92. Desse modo, as alternativas apresentadas 

podem ter causado confusão aos candidatos no momento de indicar a resposta correta. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

CARGO 201: ASSISTENTE DE ALUNOS  

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma foi anulada, tendo em vista que uma andorinha pode voar 170 km por hora, para achar o tempo gasto para ela percorrer 

479 km, basta uma regra de três simples, achando assim o tempo de 2,817 horas. O tempo mais próximo encontrado no gabarito 

é a alternativa “D” 2,7 horas. Como no enunciado não se pediu o tempo aproximado, a questão deverá ser anulada. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 201: ASSISTENTE DE ALUNOS  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 302.1: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – QUÍMICA 

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma foi anulada, tendo em vista que uma andorinha pode voar 170 km por hora, para achar o tempo gasto para ela percorrer 

479 km, basta uma regra de três simples, achando assim o tempo de 2,817 horas. O tempo mais próximo encontrado no gabarito 

é a alternativa “D” 2,7 horas. Como no enunciado não se pediu o tempo aproximado, a questão deverá ser anulada. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 302.1: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – QUÍMICA  
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QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 302.1: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – FÍSICA  

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma foi anulada, tendo em vista que uma andorinha pode voar 170 km por hora, para achar o tempo gasto para ela percorrer 

479 km, basta uma regra de três simples, achando assim o tempo de 2,817 horas. O tempo mais próximo encontrado no gabarito 

é a alternativa “D” 2,7 horas. Como no enunciado não se pediu o tempo aproximado, a questão deverá ser anulada. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 302.1: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – FÍSICA  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 302.1: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – BIOLOGIA  

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma foi anulada, tendo em vista que uma andorinha pode voar 170 km por hora, para achar o tempo gasto para ela percorrer 

479 km, basta uma regra de três simples, achando assim o tempo de 2,817 horas. O tempo mais próximo encontrado no gabarito 

é a alternativa “D” 2,7 horas. Como no enunciado não se pediu o tempo aproximado, a questão deverá ser anulada. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 302.1: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – BIOLOGIA  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 303: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 
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mesma foi anulada, tendo em vista que uma andorinha pode voar 170 km por hora, para achar o tempo gasto para ela percorrer 

479 km, basta uma regra de três simples, achando assim o tempo de 2,817 horas. O tempo mais próximo encontrado no gabarito 

é a alternativa “D” 2,7 horas. Como no enunciado não se pediu o tempo aproximado, a questão deverá ser anulada. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 303: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 303: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas “A” (O último que entra é o primeiro que sai.) e “C” 

(O primeiro que entra é o último que sai.). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 304: TÉCNICO EM ARQUIVO  

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma foi anulada, tendo em vista que uma andorinha pode voar 170 km por hora, para achar o tempo gasto para ela percorrer 

479 km, basta uma regra de três simples, achando assim o tempo de 2,817 horas. O tempo mais próximo encontrado no gabarito 

é a alternativa “D” 2,7 horas. Como no enunciado não se pediu o tempo aproximado, a questão deverá ser anulada. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 304: TÉCNICO EM ARQUIVO  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 305: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma foi anulada, tendo em vista que uma andorinha pode voar 170 km por hora, para achar o tempo gasto para ela percorrer 

479 km, basta uma regra de três simples, achando assim o tempo de 2,817 horas. O tempo mais próximo encontrado no gabarito 

é a alternativa “D” 2,7 horas. Como no enunciado não se pediu o tempo aproximado, a questão deverá ser anulada. Portanto, 
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recurso deferido. 

 

CARGO 305: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 306: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma foi anulada, tendo em vista que uma andorinha pode voar 170 km por hora, para achar o tempo gasto para ela percorrer 

479 km, basta uma regra de três simples, achando assim o tempo de 2,817 horas. O tempo mais próximo encontrado no gabarito 

é a alternativa “D” 2,7 horas. Como no enunciado não se pediu o tempo aproximado, a questão deverá ser anulada. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 306: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formatação, dificultando o entendimento da mesma. Portanto, recurso 

deferido. 

 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO 401: ADMINISTRADOR  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 401: ADMINISTRADOR  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 
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barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 403: ARQUITETO E URBANISTA  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 403: ARQUITETO E URBANISTA  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ASSISTENTE SOCIAL  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ASSISTENTE SOCIAL  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ASSISTENTE SOCIAL  

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de alternativa “C” para “D”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ASSISTENTE SOCIAL  

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 
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mesma será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas “B”, resultando apenas quatro alternativas para a questão. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ASSISTENTE SOCIAL  

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ASSISTENTE SOCIAL  

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a presença de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ASSISTENTE SOCIAL  

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação na alternativa “C”, a falta do “prefixo de” da palavra crescente altera os 

sentidos de graduação dos documentos referentes a planificação. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 405: AUDITOR  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 405: AUDITOR 

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 406: BIBLIOTECÁRIO- DOCUMENTALISTA  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 
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apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 406: BIBLIOTECÁRIO- DOCUMENTALISTA   

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 406: BIBLIOTECÁRIO- DOCUMENTALISTA   

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a falta de espaço na resposta correta, transformando a alternativa incorreta. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 406: BIBLIOTECÁRIO- DOCUMENTALISTA   

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “E” (Apenas I, II e III) para “B” (Apenas I e II). Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO 406: BIBLIOTECÁRIO- DOCUMENTALISTA   

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista problemas em sua formulação. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 407: CONTADOR  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 407: CONTADOR  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 
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barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 408: ENFERMEIRO DO TRABALHO  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 408: ENFERMEIRO DO TRABALHO  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 409: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 409: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 410: ENGENHEIRO/ÁREA CIVIL  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 410: ENGENHEIRO/ÁREA CIVIL  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 410: ENGENHEIRO/ÁREA CIVIL  

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que um erro de grafia da referência citada no escopo da questão. Tal erro de grafia pode 

gerar dúvidas quanto ao entendimento da questão por parte dos candidatos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 411: JORNALISTA  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 411: JORNALISTA  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 411: JORNALISTA  

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o Código utilizado para a elaboração da questão não corresponde a versão mais atual. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 411: JORNALISTA  

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a resposta apresentada no gabarito preliminar não corresponde ao autor da teoria 

solicitado no enunciado da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 412: MÉDICO/ÁREA – CLÍNICA MÉDICA  
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QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 412: MÉDICO/ÁREA – CLÍNICA MÉDICA   

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 413: NUTRICIONISTA – HABILITAÇÃO  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 413: NUTRICIONISTA – HABILITAÇÃO  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 415: PROGRAMADOR VISUAL  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 415: PROGRAMADOR VISUAL  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 
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barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 415: PROGRAMADOR VISUAL  

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação na palavra conceito, o que prejudicadicou o sentido da frase e da 

questão de modo geral. Dessa maneira, a questão será anulada. 

 

CARGO 416: PSICÓLOGO   

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 416: PSICÓLOGO  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 417: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um problema na formatação das provas, pois as aspas utilizadas ficaram erradas sendo 

apenas aspas de fechamento, que ao serem utilizadas nas fórmulas comprometeram seus resultados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 417: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS  

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” que é correta no gabarito contém um erro de digitação que conduz a 

dúvida no candidato, pois na mesma faltaria uma lacuna criando um vocabulário composto pela inserção do hífen (-) e não da 

barra (/). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 417: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS  

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: 

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será anulada, 

tendo em vista a presença de duas alternativas iguais, resultando apenas quatro alternativas para a questão. Portanto, recurso 

deferido. 

 

 Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

 

 Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

Maringá, 08 de Janeiro de 2.014 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.br/

