
 

 
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR 

 

 

 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 17.16 do Edital de Abertura nº 

01/2013 da Prefeitura Municipal de Camaçari - Bahia, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar.  

 Art. 1º -  Conforme subitem 17.10 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. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a mesma será alterada de “C” para “A”, tendo em vista que a predominância do texto está na narração de fatos. 

Portanto, recurso deferido. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO Nº 16 

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 pelo desenho da rua apresentada no exercício, vemos que o ponto A 

está na posição 214,5 e o ponto C está na posição 854,5. Como a rua foi dividida em quatro partes iguais, temos: 

 Comprimento da rua – 854,5 - 214,5=640 

 Dividindo a rua em partes iguais – 640: 4=160 

Como o ponto B é o penúltimo, multiplicamos 160 por 3 obtendo 480. A posição do ponto B é dada pela soma da 

posição inicial com 480. 

214,5 + 480=694,5. Como o valor mencionado não apresenta dentre as alternativas dispostas na prova o recurso será 

deferido. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO Nº 20 

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 inexistência de alternativa corretam vejamos: 

 Loiras Não Loiras Total 

Meninos   35 
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Meninas  5  

Total 20  60 

 

Com esses valores, podemos completar a tabela: 

 

 Loiras Não Loiras Total 

Meninos 0 35 35 

Meninas 20 5 25 

Total 20 40 60 

 

Ou seja:  

Meninos não loiros – 35 

Total de crianças – 60 

Fazendo uma regra de três simples achamos a porcentagem de aproximadamente 58,33 que não se encontra no 

gabarito. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

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 João pode utilizar o produto no próprio dia 22/11/2013 até o dia 

12/11/2013, pois no dia 13/12/2013 o produto vence. 

Então, contando os dias que ele poderá usar o produto, temos: 

22/11; 23/11; 24/11; 25/11; 26/11; 27/11; 28/11; 29/11; 30/11; 01/12; 02/12; 03/12; 04/12; 05/12; 06/12; 07/12; 08/12; 

09/12; 10/12; 11/12; 12/12. 

Portanto são 21 dias para utilizar o produto, resposta que não é mencionada no gabarito. Portanto, recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

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 um erro no enunciado, onde deveria constar o ano correto da 13ª edição do 

Rock in Rio. Portanto, recurso deferido.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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CARGO 307: TÉCNICO EM RADIOLOGIA  

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 presença de duas alternativas corretas “B” e “D”. 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, 07 de Fevereiro de 2014. 

AOCP – Concursos Públicos. 

http://www.aocp.com.br/

