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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 001/2018/GR/UNIR, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 001/2018/GR/UNIR: 

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 COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE D 

 

 

CADERNO: PORTUGUÊS 

ITEM Nº 07 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do item, pois onde leu-se percustrar, deveria se ler perscrutar. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO – CLASSE D 

 

 

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

ITEM Nº 70 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do item que prejudicou o entendimento por parte dos candidatos, pois onde leu-se SEISOH, 

deveria se ler SEISO. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – CLASSE E 

 

 

CADERNO: PORTUGUÊS 

ITEM Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“V” para “F”, tendo em vista que, com base no que está explícito no texto, parte das informações que compõem a questão não 
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corresponde ao que se apresenta no último parágrafo. Isso porque o último parágrafo faz menção à cultura “que é QUASE 

obcecada pela juventude”. Referindo-se ao termo em destaque e partindo do que está explícito, pode-se chegar ao que se 

encontra implícito na conclusão do texto: a sociedade atual (cultura de hoje) está perto de ser obcecada pela juventude, mas ainda 

não o é. A palavra QUASE denuncia o que está prestes a acontecer, está quase acontecendo, mas, no caso do texto, ainda não 

aconteceu tal obsessão. 

O trecho da questão, “uma sociedade obcecada pelo prolongamento da juventude”, dessa forma, impossibilita afirmar que o texto 

inclui tal informação em sua conclusão, assim como aí está explicitada, por não haver marcas linguísticas e discursivas que 

apontem para tal estado como sendo definitivo, mas que, apenas, está QUASE, a ponto de ser. 

Portanto, o item é incorreto, diante da falta de comprobabilidade, com fatos do texto, de que suas últimas informações estão 

certas, não fazendo menção ao prolongamento da juventude e afirmando um estado de quase obsessão. Portanto recurso 

deferido. 

ITEM Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“F” para “V”, tendo em vista que as palavras “envelhecimento” e “drasticamente” pertencem a classes gramaticais diferentes: 

substantivo e advérbio, respectivamente. Ademais, são formadas pelo mesmo processo: derivação sufixal. 

Quando um vocábulo já passou por vários processos de formação, deve-se levar em consideração apenas a última fase. Por 

exemplo: a palavra ENVELHECER, por parassíntese, deriva-se de VELHO. Acrescendo-se o sufixo, forma ENVELHECIMENTO. 

Para esse vocábulo, leva-se em conta só o último processo: SUFIXAL. No caso de DRASTICAMENTE, o sufixo adverbial MENTE 

é acrescido e assume sentido de circunstância/modo do verbo declinar. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR – CLASSE E 

 

 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ITEM Nº 61 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 63 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 65 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA 

ITEM Nº 72 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“V” para “F”, tendo em vista que os dois pontos, no final da referência, não estão de acordo com a norma. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: BIÓLOGO 

ITEM Nº 65 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“V” para “F”, tendo em vista que o arsênio não é mais utilizado no processo de taxidermia devido à sua toxicidade. Portanto 

recurso deferido. 

ITEM Nº 83 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista a existência de divergências na literatura pertinente no que se refere à classificação dos organismos da ordem Edentata. 

Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 86 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o tema classe de aves, abordado pelo item, não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto 

recurso deferido. 

ITEM Nº 87 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o tema classe de aves, abordado pelo item, não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto 

recurso deferido. 

ITEM Nº 88 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que o tema classe de aves, abordado pelo item, não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: CONTADOR 

ITEM Nº 73 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“F” para “V”, tendo em vista que o Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 
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ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para 

o início do exercício seguinte. 

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, 

demonstrando: 

a. A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as 

ordinárias e as vinculadas; 

b. Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; 

c. As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os 

aportes de recursos para o RPPS. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 82 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“V” para “F”, tendo em vista que são Receitas Correntes: tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 

serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 

quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. Os empréstimos compulsórios não são 

classificados como categoria econômica de Receitas Correntes. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

ITEM Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do enunciado correspondente a este item, pois onde leu-se Lei nº 8.123/91 deveria se ler Lei 

nº 8.213/91. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do enunciado correspondente a esse item, pois onde leu-se Lei nº 8.123/91, deveria se ler 

Lei nº 8.213/91. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista um equívoco na formulação do enunciado correspondente a esse item, pois onde leu-se Lei nº 8.123/91, deveria se ler 

Lei nº 8.213/91. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL 

ITEM Nº 62 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“V” para “F”, tendo em vista que houve uma alteração na norma que apresenta agora como espécies de perícia apenas: 

avaliações, exames e vistorias. Portanto recurso deferido. 
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ITEM Nº 74 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que, com as informações fornecidas no item, só era possível calcular a força de cisalhamento e não a tensão de 

cisalhamento. Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 75 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que, com as informações fornecidas, só era possível calcular a força de cisalhamento e não a tensão de cisalhamento. 

Portanto recurso deferido. 

ITEM Nº 93 

RESULTADO DA ANÁLISE: Item Anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o item será anulado, tendo 

em vista que houve uma alteração de norma, a partir da qual a classificação deveria ser de U1 a U6 e não “alta”. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

ITEM Nº 70 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“V” para “F”, tendo em vista que o Parecer é composto por 4 itens: identificação, exposição de motivos, análise e conclusão, ao 

invés de identificação, descrição da demanda, análise e conclusão. 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, 08 de janeiro de 2019 

 Instituto AOCP  


