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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 17.16 do Edital de Abertura nº 01/2021, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 01/2021: 

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. 

 

 

PROCURADOR 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO Nº 46 

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 “B” e “D”, pois a alternativa “B” deve levar em consideração 

que “quem pode mais, pode menos”. Ou seja, a alternativa indica uma hipótese aplicável ao caso exposto, se a licença para 

tratamento de saúde fosse inferior a 10 (dez) dias também estaria correto, visto que o Estatuto trata que quando a licença é inferior 

a 15 (quinze) dias dispensa a perícia. Ademais, a alternativa “D” está correta porque afirma exatamente o que dispõe o art. 133 do 

Estatuto do Servidor, não sendo permitida interpretação extensiva, ou seja, será concedida a licença mesmo que a incapacidade 

seja apenas para o exercício de uma delas. O que trata o parágrafo único não invalida a disposição do caput. Portanto recurso 

deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS COMUNS PROFESSORES 

 

CADERNO: LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO Nº 06 (PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA) 

QUESTÃO Nº 16 (PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA E PROFESSOR DE INGLÊS) 

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, de acordo com a Resolução nº 2, de 11 de 

setembro de 2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial – em seu Art. 5º, “Consideram-se educandos com 

necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas de 

aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

compreendidas em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, 

disfunções, limitações ou deficiências; II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 

aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes”. Portanto recurso deferido. 
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CADERNO: RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO Nº 23 (PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA) 

QUESTÃO Nº 28 (PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA E PROFESSOR DE INGLÊS) 

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, se a afirmativa “Selma não é professora” for 

falsa, então “Flávia é professora” também é falsa e “Judite não é secretária” é verdadeira. Logo, Selma é professora, Flávia é 

secretária e Judite é diretora. Portanto recurso deferido. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

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 o DOPS teve seu início em 1924, durante a República Civil 

Oligárquica, mantendo sua estrutura em estados e sendo útil à Ditadura Civil Militar como principais órgãos de repressão. Portanto 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

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 “C” para “A”, tendo em vista que só é possível pensar em interdisciplinaridade no campo da História, 

conforme Marc Bloch, a partir do entendimento da história como um todo a ser problematizado. 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, 14 de fevereiro de 2022 

Instituto AOCP 


