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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 19.16 do Edital de Abertura nº 002/2017 do Concurso Público da Administração Municipal de Pinhais, Estado do Paraná, 

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

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 002/2017: 

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 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. 

 

CONHECIMENTOS COMUNS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão anulada.  

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista que a alternativa ‘(C) 

“[...] a cor que escorre de meus dedos / colore as areias desertas. [...]”.’, considerada inicialmente correta, não é similar à oração 

apresentada no enunciado da questão, visto que trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva, cujo elemento inicial é 

sempre um pronome relativo, já a oração apresentada no enunciado da questão  “a maneira como o receberam era um aviso” 

trata-se de uma oração subordinada adverbial conformativa. 

QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista que o nível de 

interpretação solicitado extrapolou o material linguístico presente no texto, exigindo “inferências” na análise das alternativas 

apresentadas, item este que não estava previsto no Conteúdo Programático do edital em questão.  

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista que o 

sistema é possível e indeterminado, garantindo infinitas soluções quando observado no conjunto dos números reais. 

No entanto, por se tratar a questão de sistema indeterminado, houve prejuízo na interpretação de seu enunciado por 

parte dos candidatos, levando à anulação da mesma.  

 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista que seu enunciado 

possibilitou dupla interpretação pelo fato de que “gerenciar a organização e o modo como os arquivos são salvos” é uma atividade 

gerenciada pelo gerenciador de arquivo, o qual é gerenciado pelo sistema operacional.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 

 

 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista um equívoco na 

formulação da alternativa correta, pois o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é um órgão superior de deliberação 

colegiada.  

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de 

uma alternativa correta, pois, de acordo com o Art. 2º da Lei 8742/93, “A assistência social tem por objetivos: I - a proteção social, 

que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; c) a promoção da 

integração ao mercado de trabalho; d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à 

vida comunitária; e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.  

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “E” para “B”, tendo em vista que a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 24 preconiza que “Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, 

especialmente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas.”  

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista que a alternativa 

considerada inicialmente correta "Em crianças que apresentam medidas acima ou abaixo no perímetro cefálico, tais medidas 

podem estar relacionadas a microcefalia e hidrocefalia" apresenta uma discordância na posição dos termos referentes, uma vez 

que sugere que medidas acima estão relacionadas à microcefalia e medidas abaixo à hidrocefalia, quando na verdade se trata do 

contrário, prejudicando a interpretação por parte dos candidatos.  

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma 

alternativa correta, pois o fato de, no enunciado da questão, existir a afirmação, por parte da paciente, de que ela “não é 

hipertensa” invalida a alternativa considerada inicialmente correta “Suspender o atendimento odontológico e agendar uma consulta 

com o médico para investigação e acompanhamento”, pois  a preconização apresentada nessa alternativa faz parte das 

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica, conforme Caderno de Atenção Básica 

do Ministério da Saúde.  
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QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a existência de duas 

alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, conforme o posicionamento oficial da Sociedade 

Brasileira de Diabetes em relação às recomendações sobre o tratamento injetável do diabetes, as injeções intramusculares devem 

ser evitadas.  

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a falta de informações 

na questão que impossibilitou a existência de uma alternativa correta.  

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista que podemos referir 

como negligência alguém que deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para uma determinada 

situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Já a imprudência, por sua vez, 

pressupõe uma ação precipitada e sem cautela, a pessoa não deixa de fazer algo, não é uma conduta omissiva como na 

negligência. Na imprudência, ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Assim, de acordo com o enunciado a atitude do 

auxiliar não foi apenas negligente (deixar de executar a prescrição), observarmos que o auxiliar não apenas se omitiu deixando de 

executar a prescrição, mas realizou a higienização do paciente da forma como pensou ser melhor, sendo, portanto, imprudente. 

Portanto a questão possui duas alternativas corretas, devendo ser anulada. 

  

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que as 

partes gráficas são: planta; cortes transversais e longitudinais; fachadas; detalhes arquitetônicos, infra e superestruturas de 

concreto, de madeira e metálicas; instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; impermeabilizações; cronograma físico-

financeiro. A parte escrita, por sua vez, é composta por: especificação, memorial e orçamento.  

 

 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma 

alternativa correta, pois a palavra “também” apresenta um dígrafo vocálico, escrito como <am>, e um ditongo nasal, escrito como 

<ém>, em vez de dois dígrafos vocálicos, como apresentado na alternativa. Em final de sílaba, as gramáticas apontam que a grafia 

<am> e <em> representam ditongos nasais decrescentes.  
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MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma 

alternativa correta, pois o valor do capital no início do período apresentado no enunciado da questão deveria ser R$ 27.286,82, 

conforme evidencia o seguinte cálculo: 

(1,15)(1,15)C = C + 8800 

1,3225 C = C + 8800 

0,3225 C = 8800 

C = 27286,82 reais 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: INSTRUTOR DE ARTES – CINEMA 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma 

alternativa correta pois todo bom roteiro tem um conflito essencial e pode ser resumido em uma única frase/ linha, denominada 

storyline.  

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a inexistência de uma 

alternativa correta, pois os valores apresentados na alternativa “C” não estão de acordo com os valores presentes nas Diretrizes 

SBD | 2015-2016.  

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de “B” para “A”, tendo em vista que os 

carboidratos não contêm nitrogênio, apenas átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio.  

 

CARGO: PEDAGOGO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a existência de duas 

alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, de acordo com o seguinte trecho da Declaração dos Direitos Humanos: Considerando 

que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 
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resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os todos gozem 

de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 

aspiração do ser humano comum.  

 

CARGO: PROCURADOR 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, temos a esclarecer que essa questão será anulada, tendo em vista a existência de duas 

alternativas corretas, sendo elas “A” e “E”, pois, conforme fundamenta o art. 47, §1 do Código de Processo Civil, o domicilio do réu 

(Londrina) também seria competente, posto que a competência é relativa.  

 

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, 16 de novembro de 2017 

 Instituto AOCP  


