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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 003/2017 do Concurso Público - SEARH/SESED, do Estado do Rio Grande do Norte, 

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

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 003/2017: 

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, 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. 

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. 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 

CADERNO: NOÇÕES DE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 18 

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, de acordo com o Art. 155 do Código de Processo Penal, é possível 

utilizar exclusivamente elementos de informação colhidos no inquérito policial em sentença condenatória, quando eles se tratarem 

de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Vejamos: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“C” para “A”, tendo em vista que o enunciado da questão nos remete ao art. 76, III, do Código de Processo Penal: "A competência 

será determinada pela conexão: quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na 

prova de outra infração". É, portanto, lógico que o homicídio de uma testemunha de um delito eleitoral é razão subsistente para a 

interligação de elementos probatórios entre um e outro crime praticado pelo mesmo agente. Assim, temos que a conexão é 

instituto processual cabível na fixação da competência. Partindo desse pressuposto, o art. 78, I, do CPP, dispõe que o Tribunal do 

Júri é órgão da "jurisdição comum", e assim o sendo, remetemo-nos ao art. 78, IV, do CPP, prescribente: "no concurso entre a 
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jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta". A Justiça Eleitoral é jurisdição especial, como educa o jurista Guilherme de 

Souza Nucci, e é competente para o julgamento de crimes eleitorais e os crimes comuns a eles conexos (art. 35, II, do Código 

Eleitoral), ressalvada a competência originária de TSE e TRE, e, em se tratando de jurisdição especial, suplanta a competência do 

Tribunal do Júri – este, por sua vez, jurisdição comum. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 

CARGO: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 100 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 99 

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 mão-de-obra pode ser considerada como 

custo de transformação, sendo assim tanto a mão de obra quanto os custos de aquisição e transformação devem ser incluídos no 

custo de aquisição dos estoques. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 04 – 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 inexistência de uma alternativa correta, pois, no sistema PRICE, o valor da amortização aumenta, porém os juros 

diminuem mensalmente, assim, nessa proporção, de modo geral o “desembolso” seria sempre constante, no mesmo valor. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 93 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 92 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 91 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 90 

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 há divergência em termos numéricos do enunciado $ 6.000, para as 

possíveis respostas calculadas onde constam os valores com as casas decimais para resposta CORRETA de 6.242,00 e 6.495,00. 

Sendo assim, o fato de constar a vírgula zero tornaria necessário aparecer também os centavos para que os cálculos ficassem 

precisos após a vírgula. Portanto recurso deferido. 

 

 



 
 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS – SEARH 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL – SESED 

INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA – ITEP 

 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS - MANHÃ 
 

Página 3 de 7 

 

CARGO: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 62 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 61 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 59 

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 idênticas, sendo elas “B” e “D”. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 64 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 63 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 62 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 61 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“A” para “E”, tendo em vista que na alternativa “A” consta: "o estado do imunológico do portador não exerce influência nas taxas de 

reprodução desses organismos" referindo-se aos microrganismos simbiontes. Contudo, um dos fatores relevantes no 

desenvolvimento de infecções oportunistas é o estado imunológico do hospedeiro, visto que quando ocorre depressão imunológica 

deste, os microrganismos oportunistas podem estar envolvidos no desencadeamento de respostas imunológicas que podem ter 

influência nas taxas de reprodução desses organismos. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 71 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 70 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 69 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 68 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“C” para “A”, tendo em vista que para que a polimerase III do DNA comece uma polimerização, é necessário que uma outra enzima 

adicione os primeiros nucleotídeos. Essa enzima é uma polimerase especial que catalisa a síntese de um pequeno fragmento de 

RNA sobre a cadeia molde do DNA, o qual atua como iniciador para a polimerase III do DNA adicionar desoxirribonucleotídeos. O 

fragmento de RNA iniciador de uma cadeia de DNA é chamado de primer de RNA e a enzima que catalisa sua síntese é 

denominada primase do DNA. A primase do DNA atua no início da replicação, sintetizando o primer necessário para começar a 

síntese da cadeia leading, e também durante todo o processo, sintetizando os primers necessários para o início da síntese de 

cada fragmento de Okazaki. Isso é necessário porque após completar um fragmento de Okazaki a polimerase do DNA da cadeia 

lagging precisa iniciar a síntese de um novo fragmento.  

Quanto à alternativa “A”, o processo de transcrição compreende 3 etapas: iniciação, alongamento e finalização, sendo esta a 

alternativa correta, uma vez que os termos “finalização”, empregado na alternativa em questão, e “terminação”, encontrado nas 

referências sobre o tema, são sinônimos. Portanto recurso deferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 95 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 94 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 93 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 92 

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 “D” e “E”, pois na maioria das reações enzimáticas, duas (e 

algumas vezes mais) moléculas de substratos diferentes ligam-se à enzima e participam da reação. Como exemplificado na 

reação catalisada pela hexoquinase, os substratos são moléculas de ATP e glicose e os produtos são ADP e glicose-6-fosfato. 

Ainda, em casos que envolvem reações enzimáticas com a participação de dois substratos, as reações ocorrem por vários 

mecanismos diferentes. Em alguns casos, ambos os substratos se ligam à enzima simultaneamente e, em algum ponto do curso 

da reação, formam um complexo não covalente ternário. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA CIVIL 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 100 

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 o enrocamento trata-se de um tipo específico de barragem de 

nível constituída de blocos de rocha colocados no curso de água, tendo assim, como uma de suas funções, elevar o nível do 

manancial a uma cota pré-determinada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PERITO CRIMINAL – CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 81 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 80 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 79 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 78 

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 “D”, pois na comutação de pacotes não é feito reserva 

de recursos. Se o enlace estiver ocupado, o pacote é armazenado em um buffer na extremidade de origem e é enviado assim que 

o enlace se torna disponível. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: PERITO CRIMINAL – ENGENHARIA ELÉTRICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 86 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 85 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 84 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 83 

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 para a alternativa correta, a solução seria:  

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, a resposta correta seria: “O valor da Potência reativa trifásica do banco de capacitores é de 37,46 kVAr.” Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: PERITO CRIMINAL – QUÍMICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

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 “E”, pois o volume de gás oxigênio no balão do lado 

direito é dado pela equação dos gases ideais e esse volume é igual a  

 

Por outro lado, o volume de gás desconhecido no balão do lado esquerdo é dado pela equação dos gases ideais e esse volume é 

igual a . 

 

Como os volumes dos balões são iguais, segue que  

 

 

 

 

Assim, o gás com massa molar 28g/mol pode ser o nitrogênio ou pode ser o monóxido de carbono. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: PERITO CRIMINAL – FARMÁCIA BIOQUÍMICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 50 

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 “B”, pois tanto reações colorimétricas quanto 

imunoensaio enzimático são métodos corretos para a triagem do metabólito. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 86 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 85 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 84 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 83 

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 algumas referências apresentam hematúria 

para as intoxicações por cobre. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 79 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 78 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 77 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 76 

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 idênticas, sendo elas “B” e “C”. Portanto recurso deferido. 

 

 

CARGO: PERITO CRIMINAL – PSICOLOGIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 89 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 88 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 87 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 86 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

“B” para “C”, tendo em vista que “na teoria de Bowlby, o apego está ausente no nascimento e começa, com os meses, a adquirir 

força.” Bowlby (1969) infere que é improvável que qualquer fase sensível de apego comece antes das seis semanas. Portanto 

recurso deferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 92 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 91 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 90 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 89 

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 no caso apresentado pelo enunciado da questão, não ficou retratada 

a violência patrimonial e tampouco a violência física.  

Quanto à violência conjugal, esta é retratada uma vez que o termo caracteriza os comportamentos numa relação íntima que 

causem dano físico, sexual ou psicológico, incluindo a agressão física, coação sexual, abuso psicológico e comportamentos 

controladores. Essa violência pode variar na frequência e severidade e ocorre de forma contínua, variando entre agressões 

ligeiras, que podem ou não ter impacto na vítima, até a agressão física crônica e severa. De acordo com Saltzman e colaboradores 

(2002, cit. CDC, 2011), existem 4 tipos principais de violência conjugal: violência física, violência sexual, ameaças de violência 

física ou sexual e violência psicológica ou emocional. 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, 23 de fevereiro de 2018 

 Instituto AOCP  


