
INFORMATIVO REFERENTE AOS PARECERES DE RECURSOS CONTRA A 
PROVA OBJETIVA, BOLETIM DE DESEMPENHO E LINK DA IMAGEM DA FOLHA 

DE RESPOSTAS

Encontram-se disponíveis no site da organizadora, os itens:

- Parecer dos recursos deferidos contra o gabarito preliminar, 
- Gabarito definitivo
- Nota da prova objetiva 
- Divulgação do link para consulta da imagem da Folha de Respostas do candidato.
- Divulgação do link para consulta do Boletim de Desempenho do candidato.

Os recursos impetrados contra o Gabarito Preliminar

Para  acessar  com  maior  facilidade  os  pareceres  dos  recursos,  eles  foram 
subdivididos em dois arquivos: um arquivo breve que consta a informação objetiva 
do RESULTADO DA ANÁLISE, podendo esse conter as informações: Questão Anulada 
ou  Questão  Alterada,  uma  vez  que  são  divulgados  apenas  os  resultados  dos 
recursos deferidos. Esses arquivos estão separados por data da Prova Objetiva.
Há  também  outro  arquivo,  visualizado  por  meio  do  link: 
http://www.aocp.com.br/concurso.jsp?id=293, contendo a descrição detalhada dos 
motivos da alteração das respostas ou anulação da resposta presente no Gabarito 
Preliminar sendo segmentado por cargo

Gabarito definitivo

Das 2.210 questões realizadas, 4,34 % foram anuladas, sendo que o maior número 
de anulações ocorreu entre as questões de nível superior.

NÍVEL Nº DE 
QUESTÕES

Nº DE QUESTÕES 
ANULADAS

%

FUNDAMENTAL 50 2 4,00%

MÉDIO 100 1 1,00%

MÉDIO TÉCNICO 410 18 4,39%

SUPERIOR 1650 75 4,55%

TOTAL 2210 96 4,34%

Nota da prova objetiva

As  notas  estão  disponibilizadas  em  ordem  alfabética  seguindo  os  seguintes 
critérios:
Nome do cargo, Cidade do Cargo, Nome do candidato, número de inscrição, notas 
dos cadernos de prova e a nota da Prova Objetiva.
Para facilitar a visualização dos dados do candidato, o mesmo pode recorrer ao 
atalho de pesquisa disponível no arquivo pdf.
Para realizar  a  busca basta clicar  as  teclas  Ctrl  + F e digitar  seus dados.  Esse 
recurso facilita a localização da informação disponibilizada entre as 1.989 páginas 
da Divulgação da nota da Prova Objetiva divididas nos anexos:

http://www.aocp.com.br/concurso.jsp?id=293


Anexo II - Nível Fundamental (Exceto Cargo de Operador de Máquinas) 
Anexo III - Nível Médio 

Anexo IV - Nível Médio Técnico 
Anexo V - Nível Superior 

Anexo VI - Nível Fundamental (Cargo de Operador de Máquinas) 

Folha de Respostas

A Folha  de  Respostas  do  candidato  pode  ser  visualizada  em link  disponível  no 
endereço eletrônico: http://www.aocp.com.br/concurso.jsp?id=293 
Para acessar as informações, o mesmo deverá preencher o Número de inscrição, 
Cargo e Número do CPF. 

Boletim de Desempenho

Para acessar o Boletim de Desempenho do candidato, clique no link disponível no 
endereço eletrônico: http://www.aocp.com.br/concurso.jsp?id=293
E preencha o Número de inscrição, Cargo e Número do CPF. 

http://www.aocp.com.br/concurso.jsp?id=293
http://www.aocp.com.br/concurso.jsp?id=293

