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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 11.16 do Edital de Abertura nº 1/2014 da EBSERH/HUSM-UFSM, interpostos contra as questões da 

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 04/2013, se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), 

os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido, se 

houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 

valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – TARDE 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que existe um erro na alternativa “B” ao mencionar-se que “venda de bens móveis para 

a administração...” o que a torna incorreta. O correto para o trecho mencionado é “venda de bens inservíveis para a 

administração...”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

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 “E” para “D”. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR – TARDE 

 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESTATÍSTICA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que nenhuma das alternativas está correta pois: 
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 Portanto, recurso deferido. 

 

QUESTÃO Nº 30 

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 “E” para “D”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 33 

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 “D” para “A”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de um erro no enunciado da questão em que n3=4 e não n3=3. Portanto, 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

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 “E” para “D”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado solicita a conciliação bancária do mês de dezembro/20x3 o qual foi 

realizado após o dia 31/12/20x3. No entanto, pode-se constatar o fato apresentado no item 2 sobre o depósito indevido na 

conta da empresa em janeiro/20x4 e não janeiro/20x3. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - JORNALISMO 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a diagramação da imagem 3 é predominantemente horizontal e não vertical. Isso na 

realidade tornou a questão ainda mais fácil. A alternativa correta, a E, refere-se à imagem 1, que é visivelmente modular. Portanto, 

recurso deferido. 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que, segundo a ABNT NBR 13817, não existe a especificação AIa para placas 

cerâmicas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de alternativas que atendam ao enunciado da questão. Portanto, recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de um problema de formatação. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a assertiva I é incorreta, pois a etapa de ignição em um ciclo OTTO é caracterizada 

por faísca elétrica e não ausência desta. Dessa forma, não existe uma alternativa que contemple todas as assertivas 

incorretas. 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, 02 de Maio de 2014 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.br/

