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 A AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos LTDA, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 18.16 do Edital de Abertura nº 

01/2013 da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao 

gabarito preliminar. 

 Art. 1º -  Conforme subitem 18.10 do Edital de Abertura n° 01/2013, 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. 

 

CARGO 301: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 47 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 46 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 45 

PROVA 04 - 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 um erro na formulação da questão ao mencionar no enunciado a unidade 

extintora conforme o quadro da NR 23. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 301: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 - 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 que não há embasamento legal na NR  26 para elaboração da questão. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 308: TÉCNICO INDUSTRIAL – HABILITAÇÃO EM ELETRÔNICA  

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 “E” para “B”, tendo em vista que a única alternativa correta é “30µA”, ao invés de “10 

µA”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 309: TÉCNICO INDUSTRIAL – HABILITAÇÃO EM SANEAMENTO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 36 
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PROVA 02 - QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 33 

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 II está incorreta já que a higienização das mãos com álcool 

a 70% não garante profilaxia para a esquistossomose e o tratamento de esgoto é sim uma medida profilática. Desta 

forma não há alternativa que considere I, III e IV corretas. Portanto a questão deve ser anulada. 

 

CARGO 310 a 313: TÉCNICO EM QUÍMICA  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 33 

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 fuga ao conteúdo programático. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 401: ADVOGADO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 401: ADVOGADO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 21 

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 apontada como incorreta na questão não apresenta em 

seu conteúdo a medida a que se refere, fato que prejudica a interpretação, por parte dos candidatos. Portanto recurso 

deferido. 
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CARGO 402: ANALISTA DE SISTEMA  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 402: ANALISTA DE SISTEMA  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 - 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 ausência de um sinal de - no momento da formulação da questão, essa 

ausência impossibilitou a sua resolução. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 402: ANALISTA DE SISTEMA  

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 para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de alternativa correta. Portanto a questão deve ser anulada e 

o recurso deferido. 

 

CARGO 402: ANALISTA DE SISTEMA  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 48 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 47 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 46 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
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que a mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de alternativa correta. Portanto a questão deve ser anulada e 

o recurso deferido. 

 

CARGO 402: ANALISTA DE SISTEMA  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 21 

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 para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de alternativa correta. Houve inversão da palavra na 

alternativa IV onde se lê minúsculas deveria ser maiúsculas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 403: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 403: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 44 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 43 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 42 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 41 

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 letra “B” para “C”, tendo em vista que, de acordo com o artigo 3º, “A saúde tem como 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 

o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica do País. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO 404: BIÓLOGO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 
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PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 405: CONTADOR  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 406: ECONOMISTA  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 407: ENFERMEIRO DO TRABALHO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 
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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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 408: ENGENHEIRO AMBIENTAL  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 409 a 413: ENGENHEIRO CIVIL – TODAS AS LOCALIDADES 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 409 a 413: ENGENHEIRO CIVIL – TODAS AS LOCALIDADES 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
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que o gabarito será alterado de alternativa “E” para “A”, tendo em vista que na bibliografia do Autor L. A. Falcão Bauer, 

em seu livro MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, apresenta as seguintes definições: 

- Os cimentos asfálticos são materiais termoplásticos, variando a consistência de firme a duro, em temperaturas 

normais, e que devem ser aquecidos até atingir a condição de fluidos, conveniente ao seu emprego.  

- Cal é o nome genérico de um aglomerante simples, resultante da calcinação de rochas calcárias que se apresentam 

sob diversas variedades.  

- Gesso é o termo genérico de uma família de aglomerantes simples, constituídos de sulfatos mais ou menos hidratados 

e anidros de cálcio; são obtidos pela calcinação da gipsita natural. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 414: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 414: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 21 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 50 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 49 

PROVA 04 - 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 alternativa “E” (25 %) para “B” (75%). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 414: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 42 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 40 

PROVA 04 - 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 inexistência de alternativa correta, em virtude de um erro no item “D” da 

questão, que ao invés de apresentar o termo “alta Precisão”, consta o termo “alta medição”. Portanto recurso 

deferido. 
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CARGO 415: GEÓLOGO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 416: MÉDICO DO TRABALHO  

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 417 a 421: QUÍMICO INDUSTRIAL – TODAS AS LOCALIDADES 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 417 a 421: QUÍMICO INDUSTRIAL – TODAS AS LOCALIDADES 
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PROVA 01 - QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 34 

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 “D” contempla a unidade para a constante igual a 

(L/(mol.s)), porém o correto é (L²/(mol².s)). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 417 a 421: QUÍMICO INDUSTRIAL – TODAS AS LOCALIDADES 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 - 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 um problema de impressão na questão de número 36 da Prova 03. Assim, a 

banca decide por anular a questão, pois o erro dificultou a resolução da mesma. Para não haver prejuízo aos candidatos 

que fizeram as Provas 01, 02 e 04, deferimos o recurso para todos os tipos de provas. 

 

CARGO 422: RELAÇÕES PÚBLICAS 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 14 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 13 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 12 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 11 

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 as alternativas “D” e “E” podem ser interpretadas como semelhantes, 

pois disponibilidade dá a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos 

correspondentes a qualquer momento. E a confiabilidade, que foi traduzida por alguns como confidencialidade, também 

seria um complemento desta informação, o que poderá gerar dupla interpretações da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO 422: RELAÇÕES PÚBLICAS 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 21 
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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 Federação Nacional de Jornalistas que dispõe do Manual de Assessoria 

de Imprensa, disponível no link: http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf, que 

considera que os profissionais devidamente habilitados para trabalhar na função de assessores de imprensa são: 

Jornalistas e Relações Públicas, fator que torne a assertiva II como correta. Devido à inexistência de alternativa que 

contemplasse como corretas as assertivas I, II, III e IV. O recurso será deferido e a questão anulada. 

 

CARGO 422: RELAÇÕES PÚBLICAS 

PROVA 01 - QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 - QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 - QUESTÃO Nº 25 

PROVA 04 - QUESTÃO Nº 24 

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 “C”, também pode ser considerada correta, pelo fato da 

modalidade comunicativa mala direta possibilitar uma comunicação verbal, o que responde corretamente a questão que 

pede aos candidatos “Assinale a alternativa que apresenta corretamente os veículos de comunicação dirigida que tem 

por função possibilitar a COMUNICAÇÃO VERBAL”.   Devido à existência de mais de uma alternativa que responde 

corretamente ao proposto pelo enunciado da questão, decidimos por anular a questão. 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, 28 de Agosto de 2013. 

AOCP – Concursos Públicos 

http://www.fenaj.org.br/mobicom/manual_de_assessoria_de_imprensa.pdf
http://www.aocp.com.br/

