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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 17.16 do Edital de Abertura nº 001/2015 da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – 

CASAN, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 001/2015:  

17.8 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. 

17.9 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. 

17.10 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/TÉCNICO 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 06 

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 elaboração do enunciado da questão, o que impossibilitou a existência de uma alternativa 

correta, pois o pronome “essa” é um demonstrativo e não um pronome relativo, como apontado pela questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

CARGO: OPERADOR DE ETA/ETE (TODAS AS LOCALIDADES) 

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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “E”, pois a profundidade é a principal diferença entre 

os tipos de lagoas, porém a penetração de radiação solar está diretamente relacionada à profundidade. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 

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 a alternativa considerada correta no gabarito preliminar, “D”, 
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apresentava que o oxigênio é um gás inflamável, o que não é correto uma vez que se trata de um gás não inflamável com alto 

poder oxidante que alimenta o fogo tornando-o mais vigoroso. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: DESENHISTA PROJETISTA 

QUESTÃO Nº 26 

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 ambas apresentam conteúdo mínimo para 

desenho de fachada de um projeto arquitetônico. Portanto recurso deferido. 

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 a existência de duas alternativas iguais, sendo elas “C” e “E”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

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 alguns municípios, não tem sido exigência a apresentação do 

memorial descritivo da obra. Além disso, no caso de projetos elaborados por arquitetos, a anotação de responsabilidade 

técnica (ART) foi substituída pelo registro de responsabilidade técnica (RRT). Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL TÉCNICO 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE SANEAMENTO (TODAS AS LOCALIDADES) 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a bibliografia de referência na área teve alterações nos valores de 

consumo médio recomendado per capita. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: TÉCNICO DE AGRIMENSURA 

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 a falta de dados no enunciado da questão o que impossibilitou sua resolução. 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 a falta de dados no enunciado da questão o que impossibilitou sua resolução. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

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 um equívoco na elaboração do enunciado da questão, sendo corretos os seguintes valores: Receita 

79.336.154,46/57.677.256,86=1,375, ou seja, um incremento de 37,5%. Já nos tributos, temos que 

12.716.295,45/5.129.028,84= 1,479, ou seja, 147,9 %. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

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 alternativa “D” para “B”, tendo em vista que, depois de apurados os cálculos, o valor líquido do 

período apresentado é de R$ 41.527. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

QUESTÃO Nº 34 

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 elaboração do enunciado da questão, a qual deveria solicitar os procedimentos. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO (TODAS AS LOCALIDADES) 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois, conforme a Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 (Proteção da 

Vegetação Nativa – Novo Código Florestal), considera-se área de preservação permanente as faixas marginais de qualquer 

curso d´água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: 30 (trinta) metros, para os cursos d´água de menos de 10 (dez) metros de largura. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

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 alternativa “D” para “C”, tendo em vista que, segundo a portaria 2914/11, manter articulação com as 

entidades de regulação, quando detectadas falhas relativas à qualidade dos serviços de abastecimento de água, a fim de que 

sejam adotadas as providências concernentes a sua área, é competência dos municípios, e não do órgão responsável pelo 

tratamento de água. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE MECÂNICA (TODAS AS LOCALIDADES) 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 
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tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois a bomba de lóbulos também pode ser utilizada para o 

transporte de água, óleo hidráulico e bebidas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (TODAS AS LOCALIDADES) 

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 alternativa “B” para “C”, tendo em vista que, conforme a Portaria 3.214/78, NR-16, as atividades de 

telemonitoramento/telecontrole expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física. 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, 15 de fevereiro de 2016. 

Instituto AOCP 

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

