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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/HUJM-UFMT, 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. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO - TARDE 

 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

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 existe mais de uma alternativa que pode ser considerada correta. Pois, de acordo 

com algumas referências tanto o item citado na alternativa “A” como o citado na alternativa “C” podem ser caracterizados 

como acréscimo de tarefas ou de responsabilidades de nível superior ou algum deslocamento vertical do cargo. 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, pois de acordo com análise da banca elaboradora de questões do concurso, constatou-se falha na 

formulação da questão, visto que em seu enunciado solicitava-se a alternativa que apresentasse o dever que é evidenciado 

em todos os preceitos éticos dos profissionais da área de saúde, constatando-se que, dentre as alternativas, havia mais de 

uma que poderia ser considerada correta. Portanto, recurso deferido. 

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 as argumentações dos candidatos em relação à alternativa “E”, considerada 

inicialmente correta, procedem, uma vez que, de fato, as medidas educacionais e administrativas também podem ser 

consideradas coletivas. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR – TARDE 
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CARGO: ADVOGADO 

QUESTÃO Nº 33 

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 “C” para “D”. Portanto, recurso deferido. 

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 que o enunciado da questão foi elaborado equivocadamente, uma vez que solicita para 

o candidato apontar a alternativa em que não corre a prescrição, e em todas as alternativas elencadas, com exceção da 

alternativa B não corre a prescrição, de acordo com o art. 197 do Código Civil. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO  

QUESTÃO Nº 26 

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 as argumentações apresentadas pelo candidato quanto à incoerência na 

elaboração da alternativa considerada correta são válidas, visto que realmente não há insatisfação com a administração 

burocrática, mas, de fato, constitui um avanço na administração pública burocrática. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, de acordo com análise da banca elaboradora de questões do concurso, constatou-se falha na 

formulação da questão, visto que em seu enunciado solicitava-se apenas “uma destas inovações que se caracteriza pela 

autonomia, proximidade ação-decisão e redes de governança” e nas alternativas de resposta são apresentadas mais de uma 

inovação gerencial na nova gestão pública. Portanto, recurso deferido. 

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, de acordo com análise da banca elaboradora de questões do concurso, constatou-se falha na 

formulação da questão, visto que em seu enunciado solicitava-se que fosse considerada as assertivas relativas ao campo de 

finanças. Entretanto, a primeira assertiva, considerada inicialmente falsa (F), pode ser considerada verdadeira (V), visto que a 

“concessão de crédito aos clientes” pode se referir, também, ao campo de finanças, além de vendas, gerando confusão na 

interpretação por parte dos candidatos. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO – CONTABILIDADE  

QUESTÃO Nº 26 

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 inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO – JORNALISMO  

QUESTÃO Nº 45 

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 assunto não é de consenso no campo da comunicação e, desse modo, há 

possibilidade de optar por visões diferentes sobre o tema abordado. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

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 “B” para “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROCESSOS 

QUESTÃO Nº 27 

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 “C” para “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO  

QUESTÃO Nº 27 

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 no número da norma ABNT descrito no enunciado que pode levar 

o candidato a erro de interpretação. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 33 

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 “A” para “D”. Portanto, recurso deferido. 

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 na segunda assertiva a igualdade não está completa, o que inviabiliza a avaliação 

por parte dos candidatos. Portanto, recurso deferido. 
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 Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.or. 

 

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

improcedentes. 

 

 

 

 

Maringá, 15 de Abril de 2014 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.or/

