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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 19.16 do Edital de Abertura n° 01/2020, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 01/2020: 

19.8 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. 

19.9 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. 

19.10 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. 

 

 

ESCRIVÃO 
 

 

CADERNO: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

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 o tema abordado pela questão, mais especificamente a parte de contratos da Lei de Licitações (Lei 

nº8.666/1993), não contempla o conteúdo programático previsto em Edital. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: ARQUIVOLOGIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 60 

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 mais de uma alternativa correta, pois, de acordo com Paes (1997), o método de indexação 

coordenada é recomendado para ordenar documentos sonoros e imagéticos. A autora ainda argumenta que esse método também 

pode ser utilizado para documentos especiais como plantas, projetos, desenhos técnicos e catálogos industriais, porém não 

atende as necessidades dos documentos tradicionais. Tal método foi divulgado em 1947 pelo inglês W. E. Batten (CUNHA; 

CALVALCANTI, 2008), preconizando um sistema de entradas por termo, isto é, um sistema cuja base são os termos indexados 

que possibilitam a recuperação da informação de forma indireta. Portanto recurso deferido. 
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PAPILOSCOPISTA 
 

 

CADERNO: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 15 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

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 o tema abordado pela questão, mais especificamente a parte de contratos da Lei de Licitações (Lei 

nº8.666/1993), não contempla o conteúdo programático previsto em Edital. Portanto recurso deferido. 

 

CADERNO: QUÍMICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

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 o tema abordado não contempla o Conteúdo Programático previsto em Edital, pois o carbono assimétrico, ou 

também denominado centros de quiralidade, é um assunto restrito aos tópicos de estereoquímica, estereoisomeria ou isomeria 

óptica. 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. 
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