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A AOCP Concursos Públicos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 16.16 do Edital de Abertura nº 003/2017 do Concurso para Emprego Público da Companhia de 

Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º-Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 003/2017: 

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. 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE  

AUXILIAR DE SUPORTE – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 06 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 05 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 04 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 03  

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 o excerto, presente no enunciado da questão, apresenta as ações na 

seguinte ordem: a negação do exposto nos dois primeiros versos (“não é sobre chegar no topo do mundo / e saber que venceu”), 

em seguida, afirma duas ações (“é sobre escalar e sentir / que o caminho te fortaleceu” e “É sobre ser abrigo / E também ter 

morada em outros corações”) e encerra com a conclusão nos dois últimos versos, a qual se apresenta como resultado possível 

das ações afirmadas anteriormente, o qual seria “E assim ter amigos contigo / Em todas as situações”. Há inclusive a utilização do 

termo “assim” como conjunção conclusiva no excerto.  

Além disso, considera-se que o excerto foi disponibilizado na íntegra pelo enunciado da questão para que o candidato pudesse 

fazer as devidas consultas ao conteúdo e que o enunciado traz explicitamente que as alternativas apresentarão “pistas”. Portanto 

recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: ANALISTA TÉCNICO – ANALISTA DE SISTEMAS 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 26  

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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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 “A” e “D”, pois, conforme consta no enunciado da questão, 

“Lista é uma coleção de elementos do mesmo tipo dispostos linearmente que podem ou não seguir determinada organização”, ou 

seja, o conjunto de elementos pode estar disposto em uma estrutura física organizado linearmente ou dinamicamente. Portanto 

recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – 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 falta de informações no enunciado da questão que possibilitou diferentes interpretações quanto à alternativa 

correta, pois o modelo em cascata apresentado na página 87 do livro Metodologia e Ferramentas Case 2001 “[..] prevê a 

possibilidade que a partir de qualquer tarefa do ciclo se pode regressar a uma tarefa anterior de forma a contemplar alterações 

funcionais e/ou técnicas que entretanto tenham surgido, em virtude de um maior conhecimento que se tenha obtido”, portanto, no 

processo de desenvolvimento de software utilizando o modelo em cascata, o processo de modelagem de software sai da etapa do 

produto observado, passando para a fase de modelagem e produto produzido indo para a fase de planejamento. Já com a 

utilização do modelo em cascata revisto, do produto reproduzido, pode-se voltar e remodelar e, do produto observado, pode-se 

analisar novamente. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 31  

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 “B” para “C”, tendo em vista que, conforme FRANCIS (2007), o software básico está relacionado ao 

funcionamento do computador trabalhando entre o hardware e o sistema operacional, caracterizando também o sistema 

operacional como sendo software básico. Ainda, segundo o mesmo autor, o Sistema Operacional é desenvolvido de acordo com 

as características físicas de cada arquitetura de hardware. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35  

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 que é o protocolo de rede ARP que permite conhecer o endereço físico MAC 

dos dispositivos de rede a partir do IP. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: ANALISTA TÉCNICO – BIBLIOTECONOMISTA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34  

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 31  

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 “A” e “E”, pois, de acordo com a norma NBR 6023:2002, se 

nenhuma data de publicação, distribuição, copirraite, impressão etc. puder ser determinada, registra-se uma data aproximada 

seguida do sinal de interrogação entre colchetes, e, quando se tem a certeza somente do século da publicação, registra-se o 

século mais dois hínfens entre colchetes, sem interrogação. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: ANALISTA TÉCNICO – CONTADOR 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 04 – 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, em conformidade com o CPC 27, a depreciação é a alocação 

sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Portanto recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br. 

 
 Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá, 25 de setembro de 2017 

AOCP Concursos Públicos 
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A AOCP Concursos Públicos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 16.16 do Edital de Abertura nº 003/2017 do Concurso para Emprego Público da Companhia de 

Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º-Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 003/2017: 

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. 

 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 10 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 08  

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 07 

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 “B” para “E”, tendo em vista que o segundo período é composto por uma oração subordinada substantiva 

subjetiva reduzida de infinitivo, não sendo, desse modo, um período simples. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO: TÉCNICO FUNDIÁRIO – TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 46  

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 45 

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 “D”, tendo em vista que exatidão, segundo a NBR 13.133, é considerada o grau de aderência 

das observações, em relação ao seu valor verdadeiro que, sendo desconhecido, o valor mais provável é considerado como a 

média aritmética dessas observações. Já os pontos cotados, segundo a NBR 13.133, são pontos que, nas suas representações 

gráficas, apresentam-se acompanhados de sua altura. Portanto recurso deferido. 
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CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

EXCETO PARA O CARGO DE ANALISTA FUNDIÁRIO – ADVOGADO 

 

ATUALIDADES 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 12 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 11 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 15  

PROVA 04 – 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 “B” para “E”, tendo em vista que a empresa Louis Dreyfus Company (LDC) não tem investido no cultivo 

de trigo, mesmo porque as condições naturais como clima não favorecem o desenvolvimento dessa cultura. Desse modo está 

investindo em projetos de logística em commodities. Portanto recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

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 incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “E”, 

pois o poder Judiciário nos Municípios não existe no Brasil. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS COMUNS APENAS PARA O CARGO DE ANALISTA FUNDIÁRIO – ADVOGADO 

 

ATUALIDADES 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 20  

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 19 

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 “B” para “E”, tendo em vista que a empresa Louis Dreyfus Company (LDC) não tem investido no cultivo 

de trigo, mesmo porque as condições naturais como clima não favorecem o desenvolvimento dessa cultura. Desse modo está 

investindo em projetos de logística em commodities. Portanto recurso deferido. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: ANALISTA FUNDIÁRIO – ADVOGADO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 48 

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 Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu art.24, afirma que 

“Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção à infância e à juventude”. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ANALISTA FUNDIÁRIO – ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33  

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

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 o seguinte texto: “O poder público, as instituições e os empregadores 

propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de 

liberdade.” está ipsis litteris ao que consta na Lei 8069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (art.9º). 

Portanto recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br. 

 
 Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

Maringá, 25 de setembro de 2017 

AOCP Concursos Públicos 


