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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 11.16 do Edital de Abertura nº 04/2013 da EBSERH/HUCAM-UFES, interpostos contra as questões da 

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 04/2013, 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. 

 

 

RECURSOS DEFERIDOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO Nº 04 

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 iguais “B” e “D”, discordando do edital de abertura 

que menciona que a questão deverá apresentar 05 alternativas em vez de 04. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO 208: TÉCNICO EM INFORMÁTICA  

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 o comando TAIL, segundo a obra Linux Guia do Administrador do Sistema, de Rubem 

Ferreira, tem a função de apresentar as 20 ÚLTIMAS linhas de um arquivo. Portanto, recurso deferido 

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 que não consta esse item no edital. Os equipamentos a serem cobrados no edital são: 

“Equipamentos de redes: repetidores, pontes, switches e roteadores.” Portanto, recurso deferido. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 4/2013-EBSERH/HUCAM-UFES 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

Página 2 de 5 

RECURSOS DEFERIDOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO Nº 06 

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 uma falha de marcação da expressão a ser destacada, gerando dúvida nos candidatos. 

Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 08 

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 expressão “NÃO”, não apareceu no enunciado, o que prejudicou a análise da questão. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 09 

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 “A” constitua tempo composto, sendo excluída, por muitos autores, como 

locução verbal (que expressa inclusive aspecto), a possibilidade de esse tempo composto corresponder a um tempo simples 

permite a leitura exposta nos argumentos de alguns candidatos. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO 134: ANALISTA ADMINISTRATIVO – CONTABILIDADE  

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 a alternativa “D” também está correta, pois o Índice geral obtém-se da seguinte forma: 

(AC+ARLP)/(PC+PNC "LP"). Assim sendo, a referida questão apresenta duas alternativas corretas “A” e “D”. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 135: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ECONOMIA  

QUESTÃO Nº 46 

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 “E” para “D”. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO 137: ANALISTA ADMINISTRATIVO – JORNALISMO 

QUESTÃO Nº 32 

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 “D” também está incorreta, pois no livro Sobre a Televisão, página 30, 

Pierre Bourdeiu, de fato nomeia o fenômeno como Circulação Circular da Informação. Portanto, recurso deferido. 

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 iguais “B” e “D”, discordando do edital de abertura 

que menciona que a questão deverá apresentar 05 alternativas em vez de 04. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 138: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROCESSOS  

QUESTÃO Nº 37 

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 inexistência de alternativa correta para a questão. Portanto, recurso deferido. 

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 um erro na formulação da questão, onde lê-se “Assinale a alternativa que apresenta os 

três webservices mais comuns para a implementação da arquitetura.” Deveria ser: “Assinale a alternativa que apresenta os 

três ELEMENTOS mais comuns para a implementação da arquitetura.”. Pois SOAP, WSDL e REST não são webservices, são 

elementos que, em conjunto, possibilitam a utilização de uma arquitetura SOA. Portanto o recurso está deferido. 

 

CARGO 139: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUPORTE DE REDES  

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 a presença de mais de uma alternativa correta para a questão. Portanto, recurso 

deferido. 

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 que o item COBIT não estava previsto no edital para Suporte e Redes. Portanto, recurso 

deferido. 

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 que o item COBIT não estava previsto no edital para Suporte e Redes. Portanto, o 

recurso deferido. 

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 um erro de formulação no enunciado, pois onde lê-se: “O número de máquinas 

suportadas por essa rede e a máscara de rede são...” deveria ler-se “O número de máquinas suportadas por CADA 

SUBREDE e a máscara de rede são...”. Dessa forma, dá-se margem a uma dupla interpretação para a questão. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 140: ENGENHEIRO CIVIL  

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 que quando existe dispensa de licitação, a obra ou serviço de engenharia a ser 

contratado não se enquadra em nenhuma modalidade de licitação. Além disso, a questão em pauta não esclareceu no seu 

enunciado se a dispensa de licitação era apenas para órgãos públicos da administração direta, ou abrangeria também 

consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e autarquia ou fundação. Com isso, os candidatos 

poderiam ter dúvidas com relação a resposta da questão visto que a Lei 8666/93 define limites diferentes para dispensa de 

licitação conforme o Inciso I e o § 1 do Artigo 24 da referida Lei. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 141: ENGENHEIRO CLÍNICO  

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 no cálculo da questão, dificultando seu entendimento. Portanto, recurso 

deferido. 

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 problemas no cálculo da questão, dificultando seu entendimento. Portanto, recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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 no cálculo da questão, dificultando seu entendimento. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO 142: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
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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 problemas na formulação das alternativas da questão, havendo dupla interpretação, por 

parte dos candidatos. 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, 18 de Fevereiro de 2014 

Instituto AOCP 

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

