PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS
DEFINITIVO

O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de
acordo com o subitem 16.16 do Edital de Abertura nº 001/2016 do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião

Paranaense - CISAMUSEP, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.
Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 001/2016:
16.8 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.
16.9 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.
16.10 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 FUNDAMENTAL

CARGO: MOTORISTA DE ÔNIBUS
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 “A” e “C”, pois, conforme o CTB (Lei 9.503/97) em seu art.
143, IV: Estando habilitado na Categoria D, pode o condutor dirigir carros e ônibus, bem como veículos de carga, com peso
superior em 6.000 Kg. Portanto recurso deferido.
QUESTÃO Nº 40
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 divergência na literatura pertinente. Portanto recurso deferido.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO Nº 01
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 “D”, tendo em vista que houve um julgamento equivocado e a resposta correta para a
questão é a alternativa “D”, considerada correta no gabarito preliminar, pois as demais alternativas estão incorretas, como
podemos observar a seguir:
A alternativa “A” está incorreta porque quem escreve o texto é uma professora, como se observa no seguinte excerto: “Tá certo
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que eu sou mais uma dentre uma espécie chamada ‘professor’ [...]”.
A alternativa “B” está incorreta, pois em nenhum momento a autora defende a conduta dos professores, ela apenas faz
observações a respeito desses profissionais e chega até a ironizar a situação deles, mas não diz nada que defenda a sua
conduta, como pode ser observado no seguinte excerto:
“Mas do sofrimento dos professores ninguém duvida. Estamos (professores) até um pouco na moda, vira e mexe aparecem
posts fofos a nosso respeito, com ursinhos, imagens de pôr do sol [...]”
A alternativa “C”está incorreta, pois o texto não aborda somente um fato, mas várias situações ocorridas com todos os tipos de
estudantes e não apenas os que “[...] além de estudar, também trabalham.”.
A alternativa “D” está CORRETA, porque o texto “[...] relata e defende a situação em que se encontram os estudantes
universitários, principalmente no fim do semestre.”, como comprava-se pelo próprio título do texto “Universitários em fim de
semestre: sobreviventes” e pelo seguinte excerto:
“[...] mas a maioria dá duro mesmo. Tem conta pra pagar; casa para arrumar; relatório para entregar; filho para cuidar. Desses
alunos que têm filho, por sinal, sou fã incondicional.”
A alternativa “E” está incorreta, porque a autora, em nenhum momento durante o texto, coloca-se em posição contrária aos
estudantes ou à situação em que eles se encontram no fim do semestre. Ao contrário, ela, no final do texto, procura incentivar
os estudantes a continuarem, como podemos comprovar pelo seguinte excerto:
“Mas posso dizer: vale a pena. Segurem a onda, força na peruca, inspira, respira, não pira. Já já o natal tá aí. E uma hora o
diploma também chega.” Portanto pós-recurso deferido, mantém-se o gabarito preliminar “D”.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO Nº 04
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 houve erro de digitação, pois onde consta “recebem acento agudo” deveria constar “recebem acento”.
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, 18 de maio de 2016.
Instituto AOCP
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