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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 16.16 do Edital de Abertura n° 001/2015 do Concurso da Público da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Estado do Rio 

de Janeiro, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 001/2015:  

16.8 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. 

16.9 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. 

16.10 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. 

 

 

COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 26 

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 valor de 2x+3y é 26. Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 17 

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, se quatro funcionários fazem todo o trabalho em 20 dias, então, se 

forem contratados mais cinco funcionários, o trabalho será feito em aproximadamente 8,9 dias. Portanto recurso deferido. 

 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO Nº 24 

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 “A” para “D”, tendo em vista que no navegador Google Chrome versão 44, em português, a Tecla de 

Atalho que permite ativar o modo de navegação anônima é "Ctrl+Shift+N". Portanto recurso deferido. 

 



 

 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – TARDE 
 

Página 2 de 5 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

CARGO: INTÉRPRETE DE LIBRAS 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que os sinais presentes nas alternativas “A” e “C” possuem movimentos. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO Nº 23 

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 é dever do assistente social, na sua relação com os usuários, garantir a 

plena informação e discurso sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente 

as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais, resguardados os princípios deste 

código. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CONTADOR 

QUESTÃO Nº 11 

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 Princípio da Atualização Monetária foi revogado de acordo com a 

resolução 1282/2010 e os possíveis efeitos monetários passam a ser tratados dentro do Princípio do Registro Pelo Valor Original. 

Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 26 

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 “A” para “C”, tendo em vista que os 50% registrados na conta de despesa de depreciação estão afetando 

o resultado. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 34 

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 total da margem de contribuição deveria ser de R$ 7.140,00. 

Portanto recurso deferido. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

QUESTÃO Nº 30 

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 hipercatabolismo da IRA está relacionado à 

gliconeogênese acelerada, à hiperglicemia, à resistência insulínica e à liberação hepática de proteínas de fase aguda 

negativa. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: PSICÓLOGO 

QUESTÃO Nº 29 

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 a manifestação da linguagem marca a passagem no 

período sensório-motor para o pré-operatório. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

anulada, tendo em vista que houve erro na formulação da alternativa correta, pois onde leu-se “igo” deveria se ler “ego”. 

Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

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. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: DOCENTE II – ARTE 

QUESTÃO Nº 30 

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 divergências na literatura pertinente devido à descoberta de itens e novas publicações de estudos 

arqueológicos no Brasil mais antigos que as opções apresentadas pelas alternativas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: DOCENTE II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUESTÃO Nº 15 

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 a movimentação do Bispo acontece em 

sentido diagonal, que também pode ser considerado linha reta ou sentido reto. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: DOCENTE II – ESPANHOL 

QUESTÃO Nº 25 

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 “C”, tendo em vista a seguinte classificação gramatical das palavras: Hojas (sust. fem.), 

pesadillas (sust. fem.), comer (verb. inf.), imbancable (adj. coloq. Arg y Ur); semillas (sust. fem.). Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco no enunciado da questão que possibilitou a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 27 

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 inadequação ortográfica dos verbos conjugados na alternativa “E”, considerada inicialmente 

correta. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: DOCENTE II – MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 14 

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 “B”, tendo em vista # (AxB) = #A . #B = 5 . 7 = 35. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: DOCENTE II – PORTUGUÊS 

QUESTÃO Nº 20 

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 “A” para “B”, tendo em vista que o tema em questão já tinha tido uma repercussão anterior. Houve, 

no caso, um desdobramento do assunto. Além disso, outras características de reportagem encontram-se presentes no texto. 

Há a voz não somente do repórter, mas há também relatos de pessoas que foram entrevistadas. Ao final do texto, é possível 

perceber não somente a intenção de informar, mas solicitar ou divulgar o projeto que recebe doações. Portanto recurso 

deferido.  

 

CARGO: PEDAGOGO 

QUESTÃO Nº 26 

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 professor considerado “daltônico cultural” é 

aquele que, literalmente, não valoriza o “arco-íris de culturas” que encontra nas salas de aulas e que vê todos os alunos 

como idênticos.  
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QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

anulada, tendo em vista que o tema Constituição Federal, abordado pela questão, não contempla o conteúdo programático 

previsto em edital. 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, 04 de novembro de 2015. 

Instituto AOCP 

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

