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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 15.16 do Edital de Abertura nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Juazeiro e a 

Companhia de Segurança Trânsito Transporte - CSTT, Estado da Bahia, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao 

gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 001/2016:  

15.8 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. 

15.9 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. 

15.10 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 ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

CARGO: AGENTE DE TRIBUTOS 

QUESTÃO Nº 58 

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 “D”. Isto porque, nos termos do §1º do art. 113, 

combinado com o art. 139, ambos do CTN, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente; e o crédito tributário 

decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Assim, o crédito tributário decorre da obrigação tributária 

principal, possuindo a mesma natureza jurídica desta, extinguindo-se, desse modo, com a obrigação principal. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: FISCAL DE POSTURA 

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 um equívoco na elaboração da alternativa correta, pois onde leu-se “alienáveis” deveria se ler “inalienáveis”. 

Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS APENAS AOS CARGOS DE AUDITOR FISCAL E ANALISTA DE SISTEMAS 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 14 

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 idênticas, sendo elas “C” e “E”. Portanto recurso deferido. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

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 na elaboração do enunciado da questão. Portanto recurso deferido. 

 

ATUALIDADES 

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 inexistência de uma alternativa correta. 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 que o valor foi de exatamente 71% e não mais de 71%. Portanto recurso deferido.  

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

EXCETO AUDITOR FISCAL E ANALISTA DE SISTEMAS 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 14 

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 idênticas, sendo elas “C” e “E”. Portanto recurso deferido. 

 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO Nº 22 

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 enunciado se refere ao pacote Microsoft Office 2013, porém não especifica a ferramenta que abordará. 

Portanto recurso deferido. 

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 que o enunciado se refere ao pacote Microsoft Office 2013, porém não especifica a ferramenta que abordará. 

Portanto recurso deferido. 
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ATUALIDADES 

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 inexistência de uma alternativa correta. 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 que o valor foi de exatamente 71% e não mais de 71%. Portanto recurso deferido.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: AUDITOR FISCAL 

QUESTÃO Nº 46 

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 “E” e “A”, pois o enunciado não especifica que a resposta 

deveria estar pautada no Art. 144 da Lei 5.172/66. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 52 

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 enunciado não especificou claramente que se tratava do 

rol taxativo do Art. 6º da CF/88. No Art. 9º da CF/88 consta o direito de greve, que em uma análise mais ampla pode ser 

considerado um direito social. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL 

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 existência de duas alternativas idênticas, sendo elas “C” e “D”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 57 

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 maioria dos sistemas de cortes atuais não realiza mais o corte 

em bisel, em função do uso contínuo e crescente de máquinas e equipamentos. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: PSICÓLOGO 

QUESTÃO Nº 58 

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 “B”, pois, de acordo com a anulação da resolução nº 

005/2002 pelo STJ, a acupuntura não pode ser utilizada como método complementar. 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, 10 de maio de 2016. 

AOCP Concursos Públicos 

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

