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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 16.16 do Edital Nº 763/UFFS/2016 do Concurso Público para provimento de cargos da carreira 

Técnico-Administrativa em Educação, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 763/UFFS/2016:  

16.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, a prova objetiva será 

recorrigida de acordo com o novo gabarito. 

16.9 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. 

16.10 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. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 
 

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANATOMIA E NECROPSIA 

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 “D” para “E”, tendo em vista que o órgão volumoso, localizado à direita do abdome, logo abaixo do 

diafragma, que está dividido em 4 lobos, é o fígado. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: GEOTECNOLOGIA E TOPOGRAFIA 

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 “E” para “B”, tendo em vista que, considerando as referências dos pontos apresentados pelo 

enunciado da questão, o ponto 2 é o que está mais ao norte dos três e é localizado no hemisfério ocidental. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: QUÍMICA 

QUESTÃO Nº 41 

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 uma balança analítica tem capacidade máxima que varia de 1g a 

muitos quilogramas e precisão, na sua capacidade máxima, de, ao menos, 1 parte em 105. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: HIDROLOGIA E SOLOS 

QUESTÃO Nº 44 

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 divergência na literatura acerca da definição de seca, o que possibilitou a existência de duas alternativas 

corretas, sendo elas “B” e “C”. Segundo o dicionário Aurélio, seca é a falta de chuva ou o período em que a ausência desta 

acarreta graves problemas sociais. Palmer, 1965, considera a seca como o intervalo de tempo, geralmente da ordem de meses 

ou até mesmo anos, durante o qual a precipitação cai “consideravelmente” em relação ao climatologicamente esperado ou 

apropriado. Segundo McKee et al 1995, não existe nenhuma definição válida para qualquer região, em qualquer época e ainda 

adequada a toda e qualquer atividade. Sansigolo (2004), citando Dracup et al. (1980), e Olapido (1985), exemplifica quatro 

definições de seca baseadas em considerações meteorológicas, hidrológicas, agrícolas, e econômicas: seca meteorológica, 

que refere-se à precipitação abaixo das normais esperadas; secas hidrológicas e agrícolas, que referem-se, respectivamente, a 

níveis de rios e reservatórios abaixo do normal e à umidade do solo insuficiente para suprir a demanda das plantas; e a seca 

econômica, a qual ocorre quando o déficit de água induz à falta de bens ou serviços (energia elétrica, alimentos e etc.) devido 

ao volume inadequado, à má distribuição das chuvas, ao aumento no consumo, ou ainda ao mau gerenciamento dos recursos 

hídricos. Comum a todos os tipos de seca é o fato delas se originarem de um déficit de precipitação que resulta em uma baixa 

disponibilidade hídrica, para a atividade que a requer (WILHITE et al., 1987). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

QUESTÃO Nº 28 

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 “B” e “E”. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
 

 

CARGO: ADMINISTRADOR 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado que impossibilitou a resolução da questão. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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 “A”, tendo em vista que, de acordo com o artigo 40 e parágrafo 13º, “Aos servidores titulares 

de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
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assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 

servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 

disposto neste artigo.” 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem 

como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.” Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”, pois, conforme 

TANEMBAUM (2011), nas RFC’s 2131 e 2132, o quarto passo é descrito tanto como ACK quanto como ACKNOWLEDGE. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO - DOCUMENTALISTA 

QUESTÃO Nº 36 

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”, tendo em vista que a normatização das abreviaturas é definida pela NBR 10.520. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CONTADOR 

QUESTÃO Nº 37 

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 corretas, sendo elas “B” e “C”, pois, no enunciado, faltou especificar que a 

resposta era com base no artigo 70 da Lei 4.320/64. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO/ÁREA: AGRONOMIA 

QUESTÃO Nº 32 

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 INCORRETA, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois todos os 

fatores apresentados nas alternativas diminuem a concentração de oxigênio na água. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: ENGENHEIRO/ÁREA: PESCA OU AQUICULTURA 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 27 

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 corretas, sendo elas “C” e “E”, pois, de acordo com a CLT – capitulo V – 

SEÇÃO III: Dos Órgãos de Segurança e de Medicina do Trabalho nas Empresas, Art. 162, parágrafo único – As normas a que 

se refere este artigo estabelecerão tanto a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho 

quanto as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho, nas 

empresas. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado da questão, pois as alternativas referem-se à NR 17 – ERGONOMIA 

e não à NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO 

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na formulação da alternativa correta, pois o estilo de líder no qual os membros da equipe se 
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sentem respeitados por ele e a maior parte da comunicação do mesmo é responder às propostas e sugestões da equipe é o 

delegante. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

QUESTÃO Nº 49 

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 “D”, tendo em vista que formar para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, faz parte das diretrizes do PNE. 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, 13 de janeiro de 2017. 

Instituto AOCP 

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

