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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 005/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 005/2019: 

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. 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

QUESTÃO Nº 14 

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 “D” para “A”, tendo em vista que a Netflix é um serviço de streaming, provedor global de filmes e séries. Portanto 

recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA 

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 incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois alguns manuais de 

primeiros socorros indicam o uso de torniquetes em casos graves de hemorragia. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

QUESTÃO Nº 25 

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 “C” para “B”, tendo em vista que o desenho projetivo, que é resultante de projeções do objeto sobre um ou mais planos 

que fazem coincidir com o próprio desenho, compreende as vistas ortográficas e perspectivas. As vistas ortográficas são figuras 

resultantes de projeções cilíndricas ortogonais (perpendiculares) do objeto, sobre planos convenientemente escolhidos, de modo a 

representar, com exatidão, a forma do mesmo com seus detalhes. Entre os desenhos não projetivos tem-se: diagramas, 

esquemas, ábacos ou nomogramas, fluxogramas, organogramas e gráficos. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 26 

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 “D”, tendo em vista que fecho hídrico é a camada de nível constante que, em um desconector, veda a 

passagem dos gases. Portanto recurso deferido. 
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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

QUESTÃO Nº 08 

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 sua resolução, pois o enunciado deveria ter 

solicitado uma equivalência lógica de negação. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

QUESTÃO Nº 14 

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 “C” para “D”, tendo em vista que o computador é uma criação relacionada com as evoluções ligadas as Grandes 

Guerras Mundiais. Embora seja da década de 1960, o GPS também influenciou na chegada do homem à Lua. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 15 

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 escrita incorreta do nome da empresa "Rudnick", de grande destaque na região de aplicação, levou alguns 

candidatos a julgarem a alternativa como incorreta, induzindo ao erro.  Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: ADVOGADO 

QUESTÃO Nº 21 

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 “D” para “C”, tendo em vista que a desburocratização guarda direta relação com o princípio da eficiência. Ademais, 

conforme o art. 30 da Constituição Federal de 1988, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Portanto 

recurso deferido. 

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 “D”, pois a persuasão pacífica é legal. Tal qual previsto 

no art. 6º, I, da Lei nº 7.783/89, somente o piquete voltado a impedir a prestação de serviços pelos que não aderiram ao 

movimento grevista seria objeto de tutela repressiva. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: ARQUITETO E URBANISTA 

QUESTÃO Nº 24 

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 “C” para “A”, tendo em vista que o instrumento legal ao qual o enunciado se refere é o EIV – Estudo de Impacto de 

Vizinhança. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: BIÓLOGO 

QUESTÃO Nº 24 

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 patela  é considerada um osso sesamoide, não sendo considerada 

um osso curto. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO CARTOGRÁFICO 

QUESTÃO Nº 17 

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 “D”, pois ambas apresentam elementos essenciais para 

a elaboração de cartas, plantas e mapas. Segundo Martinelli (2004), um mapa deve ser composto pelos seguintes componentes: 

título, legenda, escala, projeção cartográfica e orientação (ou indicação da direção norte). A projeção cartográfica representa a 

forma irregular na Terra em uma superfície plana, caracterizada pelo mapa. Por este motivo, a projeção cartográfica é considerada 

elemento essencial para a produção das plantas, cartas e mapas. A simbologia e a indicação da direção norte (ou orientação) 

também são elementos importantes, uma vez que servem para representar as feições do terreno de acordo com a escala 

adequada e a orientação para informar a direção do mapa, auxiliando na localização. A exatidão cartográfica é um parâmetro 

utilizado para avaliar produtos cartográficos gerados com tecnologia digital e, por isso, não deve ser considerada como elemento 

essencial na produção de mapas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

QUESTÃO Nº 16 

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 “C” para “D”, tendo em vista que a NR-18 traz normas e procedimentos a serem cumpridos em uma obra da 

construção civil, entre eles o item 18.12.5 Escadas que apresentam as dimensões mínimas da escada provisória em um canteiro 

de obras que devem ser: 0,80m de largura no mínimo e ter pelo menos a cada 2,90m de altura um patamar intermediário. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois o enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa que 
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apresenta um método cromatográfico e um espectrofotométrico, respectivamente. Porém a alternativa dada como correta traz 

um método cromatográfico e um método espectrométrico. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 

QUESTÃO Nº 20 

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 prejudicou o entendimento da questão por parte dos candidatos, 

pois o vasoconstrictor não foi nomeado, sendo repetido o sal anestésico. 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, 25 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  


