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

subitem 14.16 do Edital de Abertura nº 001/2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo – COREN, 

interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º-Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 001/2017: 

14.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

14.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma 

será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

14.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

(CÓD.: 201 / 202 / 203) 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 15 

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” para “B”, tendo em vista que a assertiva II está incorreta, pois nela não foi especificado que a esposa 

iria abrir o cadeado somente na última tentativa possível. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, no caso dessa questão, a grandeza “quantidade de cachorros” é 

diretamente proporcional à grandeza “quantidade de ração” visto que, diminuindo a quantidade de cachorros de 10 para 8, diminui-

se a quantidade de ração de 5 kg para x quilos. Além disso, a grandeza “número de dias” é diretamente proporcional à grandeza 

“quantidade de ração”, já que, diminuindo a quantidade de dias, devemos ter uma quantidade menor de ração para alimentar um 

mesmo grupo. Assim, a equação que resolve essa questão será dada por: 5/x=10/8.3/2, que resulta em 2,67 kg. Portanto recurso 

deferido. 

 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas “A” e “E”. 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, 15 de setembro de 2017 

Instituto AOCP 
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