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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 01/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 01/2019: 

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, pela Banca Organizadora, 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. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 03 

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 incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “B” e “D”, 

pois os fatos passados não precisam ser necessariamente expressos pelo pretérito perfeito; no caso da frase em questão, mesmo 

se referindo a eventos passados, está sendo utilizado o “presente histórico”, tempo usado para indicar atualização e permanência 

textual. Além disso, o verbo “conduziria” não está no pretérito imperfeito, como afirmado pela alternativa “D”, mas no futuro do 

pretérito. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO Nº 16 

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: 

• Total de garrafas com suco = 100; 

• Total de garrafas com refrigerante =  

Dessa forma, o consumo total de bebidas, em mL, é igual a: (100 + 120) x 200 mL = 220 x 200 mL = 44.000 mL. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “B” para “C”, tendo em vista que a proporção com redução de acidentes com carros esportivos no próximo ano será 

dada por: 

  



 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – TARDE 
 

Página 2 de 2 

Assim, mantendo a mesma proporção de redução no número de acidentes com motocicletas, igual a  , no próximo 

ano, o número esperado de acidentes com motocicletas será dado por: 

 . 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, 14 de janeiro de 2020 

Instituto AOCP  


