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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 15.16 do Edital de Abertura nº 02/2020, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 02/2020: 

15.8    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.  

15.9    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. 

15.10    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 DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO Nº 23 

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, em palavras com hífen, após se optar pelo uso da maiúscula ou da 

minúscula, deve-se manter a escolha para a grafia de todos os elementos hifenizados: pode-se escrever “Vice-Presidente” ou 

“vice-presidente”, mas não “Vice-presidente”. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: ANALISTA DE LABORATÓRIO 

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 a inexistência de uma alternativa correta, pois os parâmetros avaliados em um exame de urina de rotina são cor, 

odor aspecto, densidade, pH, proteínas, glicose, cetonas, sangue, leucócitos, nitrito, bilirrubina e urobilinogênio. Além da presença 

de cristais e células. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CONTADOR 

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 que a contraposição da palavra ativo no comando da questão, comprometeu o entendimento por parte dos 

candidatos. De fato, conforme dispõe o inciso III do art. 184, da Lei nº 6.404/76, as obrigações registradas no passivo não 

circulante devem ser ajustadas ao seu valor presente. Portanto recurso deferido. 

 

 

 

 



 

  

 

 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS 

EDITAL Nº 02/2020 - CARGOS GERAIS - TARDE 

Página 2 de 2 

 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

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 um equívoco na formulação do enunciado da questão que prejudicou a interpretação por parte dos candidatos, 

pois, no livro intitulado “O ciclo de vida completo”, mesmo com ficha catalográfica de autoria descrita apenas para Erik H. Erikson,  

o capítulo designado como “O nono Estágio” foi desenvolvido por Joan M. Erikson. 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, 21 de junho de 2021. 

Instituto AOCP. 

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

