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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 20.16 do Edital de Abertura nº 02/2013 da Fundação Casa de Rui Barbosa, interpostos contra as 

questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 20.9 do Edital de Abertura n° 02/2013, 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 PERÍODO DA MANHÃ NÍVEL MÉDIO  

 

 

CARGO 201: ASSISTENTE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA ASSISTENTE I – ADMINISTRAÇÃO  

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 a existência de duas alternativas corretas letras “A” e “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 201: ASSISTENTE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA ASSISTENTE I – ADMINISTRAÇÃO  

QUESTÃO Nº 28 

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. 

 

 

CARGOS PERÍODO DA TARDE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO  

 

 

CARGO 202: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO  

QUESTÃO Nº 03 

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. 

 

CARGO 202: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO  

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 será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas “A” e “B”. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO 203: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – MUSEOLOGIA  

QUESTÃO Nº 03 

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. 

 

CARGO 203: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – MUSEOLOGIA  

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 será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas “A” e “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 204: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – ARQUIVOLOGIA  

QUESTÃO Nº 03 

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. 

 

CARGO 204: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – ARQUIVOLOGIA  

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 será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas “A” e “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 204: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – ARQUIVOLOGIA  

QUESTÃO Nº 21 

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 correta, onde se lê “Autoria”, lê-se “Autoridade”. 

Portanto, recursos deferido. 

 

CARGO 204: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – ARQUIVOLOGIA  

QUESTÃO Nº 35 

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 alternativas “D” e “B” estão corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 204: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – ARQUIVOLOGIA  

QUESTÃO Nº 39 

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 “C”. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO 205: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – BIBLIOTECONOMIA  

QUESTÃO Nº 03 

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. 

 

CARGO 205: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – BIBLIOTECONOMIA  

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 será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas “A” e “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 301: ASSISTENTE EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA ASSISTENTE I – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

QUESTÃO Nº 03 

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. 

 

CARGO 301: ASSISTENTE EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA ASSISTENTE I – 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 

mesma será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas “A” e “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 301: ASSISTENTE EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA ASSISTENTE I – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

QUESTÃO Nº 36 

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” e “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 301: ASSISTENTE EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA ASSISTENTE I – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

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 presença de duas alternativas corretas, “C” e “D”. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO 302: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – EDIFICAÇÃO  

QUESTÃO Nº 03 

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. 
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CARGO 302: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – EDIFICAÇÃO  

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 será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas corretas “A” e “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 302: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – EDIFICAÇÃO  

QUESTÃO Nº 21 

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 “C”, tendo em vista a NBR 10067/1995 - Princípios gerais de representação em desenho 

técnico em que a figura representada traz Método de projeção ortográfica do 3º Diedro, assim sendo a resposta correta para 

referida questão é a letra “C”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 302: TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I – EDIFICAÇÃO  

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 da figura com o tipo de fundação usada. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CARGOS PERÍODO DA TARDE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO 401: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – ENGENHARIA  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 401: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – ENGENHARIA  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 402: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA  

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
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QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 402: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 403: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 403: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 403: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  

QUESTÃO Nº 36 

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. 

 

CARGO 404: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – EDITORAÇÃO  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
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CARGO 404: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – EDITORAÇÃO  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – EDITORAÇÃO  

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 a inexistência de alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – EDITORAÇÃO  

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 que o conceito oficial de Contabilidade é “a ciência que estuda a prática e as funções de 

orientação, de controle e de registro, relativos aos atos e aos fatos de administração econômica”, não podendo, portanto, 

haver possíveis respostas que atenderiam à questão, uma vez que o conceito proposto da questão não condiz com o 

conceito oficial conforme sugere o enunciado da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 404: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – EDITORAÇÃO  

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 que o DECRETO-LEI nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 apresenta em seu artigo 

4º que a Administração Federal compreende: I- A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 

administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes 

categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: a) Autarquias; b) Empresas Públicas; c) Sociedades de 

Economia Mista d) fundações públicas.(Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987). Não havendo entre as alternativas nenhuma 

resposta que observe corretamente ao enunciado da questão, portanto, a questão será anulada. 

 

CARGO 404: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNIOR I – EDITORAÇÃO  

QUESTÃO Nº 38 

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, pois PALUDO Vicente A. (Administração Pública. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
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Rio de Janeiro: Elsevier, 2010) afirma que a criação de autarquia só pode ser criada mediante lei específica e não por 

decreto conforme descrição da primeira assertiva. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 405: TECNOLOGISTA Jr. I – ARQUIVOLOGIA  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 405: TECNOLOGISTA Jr. I – ARQUIVOLOGIA  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 405: TECNOLOGISTA Jr. I – ARQUIVOLOGIA  

QUESTÃO Nº 23 

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” e “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 405: TECNOLOGISTA Jr. I – ARQUIVOLOGIA  

QUESTÃO Nº 31 

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

 

CARGO 406: TECNOLOGISTA Jr. I – BIBLIOTECONOMIA  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 406: TECNOLOGISTA Jr. I – BIBLIOTECONOMIA  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
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Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 406: TECNOLOGISTA Jr. I – BIBLIOTECONOMIA  

QUESTÃO Nº 22 

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 correta apresenta um erro de digitação, onde se lê 025. 485 (..) lê-se 

025. 482 (...), desta forma a questão não apresenta alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 407: TECNOLOGISTA Jr. I – MUSEOLOGIA  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 407: TECNOLOGISTA Jr. I – MUSEOLOGIA  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 407: TECNOLOGISTA Jr. I – MUSEOLOGIA  

QUESTÃO Nº 30 

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 do assunto abordado no Anexo II dos Conteúdos Programáticos. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 407: TECNOLOGISTA Jr. I – MUSEOLOGIA  

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 que a opção marcada no gabarito como correta “C” e que deveria estar incorreta no 

texto da alternativa, de fato, está correta. Assim, todas as alternativas estão corretas o que impossibilita o atendimento ao 

solicitado na questão. Portanto, recurso deferido. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
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CARGO 408: TECNOLOGISTA Jr. I – PRESERVAÇÃO ARQUITETÔNICA  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 408: TECNOLOGISTA Jr. I – PRESERVAÇÃO ARQUITETÔNICA  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 408: TECNOLOGISTA Jr. I – PRESERVAÇÃO ARQUITETÔNICA  

QUESTÃO Nº 30  

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 há alternativa correta a ser assinalada. A alternativa de letra “A” apontada como 

correta está incorreta por não apresentar o roteiro completo a ser seguido para projetos de conservação de jardins e parques 

históricos, que segundo Manual de Intervenção em Jardins Históricos do IPHAN - Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, é 

também parte do roteiro de intervenção em parques e jardins históricos, a etapa de projeto de intervenção. Portanto, recurso 

deferido.  

 

CARGO 408: TECNOLOGISTA Jr. I – PRESERVAÇÃO ARQUITETÔNICA  

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 que Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 

esclarecer que a referida questão foi anulada, pois não há alternativa correta a ser assinalada. A alternativa “D” apontada 

como correta não apresenta todas as etapas do processo de recuperação, conservação, habilitação ou restauração de um 

bem imóvel, havendo ausência da etapa projeto de restauração arquitetônica/urbanística, obra de conservação restauração, 

implementação do uso e conservação preventiva. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO 408: TECNOLOGISTA Jr. I – PRESERVAÇÃO ARQUITETÔNICA  

QUESTÃO Nº 36 

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 há alternativa correta, pois a alternativa apontada como correta de letra E 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
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também constitui-se um tipo de intervenção de preservação do bem imóvel arquitetônico de valor cultural, embora bastante 

rara devido ao custo e dificuldades, sendo mais aplicável em bens móveis. 

Salienta-se que a alternativa “C” - a adequação a novo uso (retrofit, reciclagem ou reabilitação) - faz parte de um tipo de 

intervenção de preservação em bem imóvel arquitetônico, mesmo apresentando limitações que este mesmos espaços impõe. 

É prática comum e muito importante quando se pretende garantir a permanência do edifício sem risco de se tornar obsoleto. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 409: TECNOLOGISTA Jr. I – CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 409: TECNOLOGISTA Jr. I – CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 410: TECNOLOGISTA Jr. I – CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS  

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 410: TECNOLOGISTA Jr. I – CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS  

QUESTÃO Nº 17 

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 no ano de 1930 foi inaugurada a Casa de Rui Barbosa, e não a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Esta só foi transformada em fundação no ano de 1966 pelo presidente Humberto Castelo Branco, por meio da 

Lei n° 4.943, de 1966, que em seu artigo 1° diz: A Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Educação e Cultura, fica 

transformada em Fundação, denominada Fundação Casa de Rui Barbosa, conforme referência 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72 . Portanto, recurso deferido. 

 

 

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

 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=73&ID_M=72
http://www.institutoaocp.org.br/
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 Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá, 27 de Setembro de 2.013 
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