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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 n° 04/2014 EBSERH/HU-UFMS, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao 

gabarito preliminar. 

Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 04/2014, 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 – TARDE 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 47 

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 duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, 

a alternativa “A”, pois de acordo com o texto cita apenas como significado da Sigla ABNT – Associação de Normas Técnicas, onde 

deveria estar escrito Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a resposta “C”, pois a sigla IBAMA significa: Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

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 mais de uma alternativa que responde corretamente ao enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – TARDE 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

QUESTÃO Nº 14 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR – TARDE 

 

 

CARGO: ADVOGADO 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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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 III não menciona se refere-se ao senado ou câmara dos deputados, fato que 

comprometeu a interpretação da questão, conforme menciona o art. 46 da CF. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

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 duas alternativas iguais. 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 que a alternativa “A” também pode ser considerada incorreta, considerando que nos autos da 

ADI nº 3395-6, por maioria, o Supremo Tribunal Federal referendou a liminar concedida, nos termos do voto do Relator, que deu 

interpretação conforme a este inciso, na redação da Emenda Constitucional nº 45/04, suspendendo, "ad referendum, toda e 

qualquer interpretação dada ao inciso "que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a "(...) apreciação ... de causas que ... 

sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter 

jurídico-administrativo". Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

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 uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão. 

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”, tendo em vista que a alternativa “D” não está em consonância com o art. 571 do CPC. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - BIBLIOTECONOMIA 

QUESTÃO Nº 49 

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 “A”, tendo como base ROWLEY, Jennifer. A biblioteca eletrônica. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 

2002. p.318. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 

QUESTÃO Nº 45 

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 uma alternativa correta, por apresentar duas assertivas idênticas (II e IV). 

Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSOS 

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 um possível conflito no entendimento dos objetivos de um Diagrama de Classes, alternativa 

“A”, e de um Diagrama de Pacotes, alternativa “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SUPORTE E REDES 

QUESTÃO Nº 27 

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 “B”, tendo em vista que a questão se refere ao switch e que este equipamento é utilizado para 

fazer a comutação de pacotes. Além disso, segundo TENENBAUM em sua renomada obra Redes de Computadores, Quarta 

Edição, no tópico 4.7.5 e figura 4.46 há uma descrição sobre o switch e a afirmação que ele trabalha na Camada 2. Ainda, 

segundo SILVA; César Felipe. Configurando Switches e Roteadores Cisco, para certificação CCENT/CCNA, existem switches que, 

além das funções tradicionais da camada 2, incorporam algumas funções extras. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO CLÍNICO 

QUESTÃO Nº 50 

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 duas alternativas iguais. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO 

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 mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

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 mais de uma alternativa correta. 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, 22 de Agosto de 2014 

Instituto AOCP 

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

