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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 13.17 do Edital de Abertura N º 0 0 1 / 2 0 1 4  -  S A D / E M P A E R / M T , interpostos contra as 

questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 13.12 do Edital de Abertura N º 0 0 1 / 2 0 1 4 , 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 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO Nº 17 

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 existência de duas alternativas corretas, pois o gabarito traz como correta a alternativa (E) 

porém a alternativa (D), conforme normas internacionais, pode ser considerada correta. Portanto, recurso deferido.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

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 que o assunto da questão não está explícito no conteúdo programático do edital. Portanto, 

recurso deferido. 
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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 6 

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 redação da alternativa (E) a ser assinalada como correta, na qual onde consta 

“simples assassinato” deveria constar “simples acidente”. Portanto, recurso deferido.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO Nº 15 

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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO Nº 23 

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 Guiana Francesa não é país, mas é, desde 1946, um departamento ultra-marinho 

da França, ou seja, uma possessão, uma colônia da França. Dessa forma, não existe alternativa correta a ser assinalada. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 

 

CARGO: EXTENSIONISTA RURAL I – BIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.  
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a situação problema apresentado no enunciado “Um biólogo está realizando um estudo sobre 

o processo digestivo de um ruminante, observando o caminho percorrido pelo alimento nestes animais” pode-se concluir que o 

nível de organização estudado é de sistema e que não há esta opção entre as alternativas. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 38 

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 IV diz respeito aos indivíduos 3 e 4, porém não delimita de qual das 

gerações são estes indivíduos, inviabilizando a resposta da questão. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: EXTENSIONISTA RURAL I – ENGENHARIA AGRÍCOLA 

QUESTÃO Nº 29 

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 de digitação em relação ao nome científico do Capim colonião (Panicum maximum). 

Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: EXTENSIONISTA RURAL I – ENGENHARIA AGRONÔMICA 

QUESTÃO Nº 26 

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 da alternativa “D” para a alternativa “B”, tendo em vista que segundo ANDRIGUETTO, José Milton et al. 

Nutrição Animal: Bases e Fundamentos. São Paulo: Nobel, 2002. p.90, o local de transformação dos lipídeos é o fígado, assim 

sendo, a alternativa correta para esta questão é a “B”. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 38 

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 de acordo com o material utilizado para a elaboração da questão (EMBRAPA, 

Documentos 103. Manejo Integrado de Plantas Daninhas. 2003.), tanto leiteiro como fedegoso são plantas daninhas perenes, 

porem outras referências indicam que o fedegoso é uma planta anual. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.  
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura referente ao conteúdo da questão. Portanto, recurso 

deferido.  

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 existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido.  

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 que a questão não contempla itens do conteúdo programático referente ao Edital. Portanto, 

recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 53 

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 escrita do nome científico Eucalyptus. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: EXTENSIONISTA RURAL I – ENGENHARIA FLORESTAL 

QUESTÃO Nº 31 

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 o conteúdo da resolução do CONAMA nº 406/09 que prevê um diâmetro mínimo de corte de 

50 cm. Assim, a questão será anulada já que a alternativa apontada como correta prevê um diâmetro mínimo de 45 cm. Portanto, 

recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 46 

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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 47 

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 da alternativa “E” para a alternativa “B”, tendo em vista que a assertiva IV “Flexibilidade para incorporar 

objetivos” não pode ser considerada condição básica para implantação do sistema de talhadia. Portanto, recurso deferido.  
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CARGO: EXTENSIONISTA RURAL I – MEDICINA VETERINÁRIA 

QUESTÃO Nº 29 

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 existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 37 

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 uma alternativa correta, sendo assim, a análise fundamenta-se no super 

congelamento de uma amostra de leite, a uma temperatura apropriada, e a aplicação de uma agitação mecânica ocasiona um 

rápido aumento da temperatura até um patamar que corresponde ao ponto de congelamento da amostra. Portanto, recurso 

deferido.  

QUESTÃO Nº 51 

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 redação do enunciado e as alternativas dispostas causam confusão e duplicidade no 

entendimento. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: EXTENSIONISTA RURAL I – ZOOTECNIA 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito 

foi alterado da alternativa “D” para alternativa “A”, sendo esta alternativa correta não impedindo de ser respondida a questão. 

Portanto recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o gabarito 

foi alterado da alternativa “C” para alternativa “B”, não havendo duas respostas corretas e sim a alternativa “B” como resposta 

correta. Portanto recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 38 

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 que a referida questão apresenta erro de impressão, portanto recurso deferido.  
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QUESTÃO Nº 56 

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 o Decreto nº 76.986/1976 foi revogado. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 57 

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 o Decreto nº 76.986/1976 foi revogado. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 58 

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 o Decreto nº 76.986/1976 foi revogado. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: EXTENSIONISTA SOCIAL I – ECONOMIA DOMÉSTICA, NUTRIÇÃO OU SERVIÇO SOCIAL 

QUESTÃO Nº 41 

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 elaboração da alternativa considerada correta. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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 da alternativa “E” para a alternativa “D”, tendo em vista que, em uma excursão, sempre que houver a 

necessidade de complementação do processo de aprendizagem do grupo, tendo como base uma experiência vivenciada por 

outras pessoas, em condições semelhantes. Recomenda-se não utilizar isoladamente, mas em combinação com outros métodos 

complexos, a exemplo de cursos. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 57 

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 da alternativa “A” para a alternativa “E”, tendo em vista que o objetivo da atuação do extensionista/facilitador 

de hoje deve ser facilitar processos de mudança das pessoas e grupos assistidos nos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Portanto, recurso deferido.  
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CARGO: PESQUISADOR ASSISTENTE – ENGENHARIA AGRONÔMICA 

QUESTÃO Nº 40 

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 A também está errada, porque diz que a soja tem capacidade de absorver o 

nitrogênio atmosférico quando em simbiose com a bactéria específica Bradyrhizobium japonicum. Quando deveria ser 

Bradyrhizobium japonicum e Bradyrhizobium elkanii. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 59 

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 classificações expostas na questão 59 encontram-se incorretas frente ao principal 

manual de avaliação de aptidão de solo do Brasil, tanto na classe de declividade, no tipo, forma de relevo além das denominações 

incorretas. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: PESQUISADOR ASSISTENTE – ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

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 que a referida questão está de acordo com a literatura consultada, onde consta “Sacarose – 

300 vezes mais doce que o açúcar e deixa um gosto amargo na boca. Sem calorias”, mas, de acordo com a Revista da Faculdade 

de Ciências Médicas de Sorocaba, “Os adoçantes nutritivos incluem os açúcares calóricos, como a sacarose, frutose, dextrose, 

lactose, maltose, mel, xarope de milho, xarope de milho rico em frutose, melado, açúcares invertidos ou sucos de frutas 

concentrados e os polióis, também chamados de açúcares de álcool, tais como sorbitol, manitol, xilitol e outros (chamados de 

hidrolisados de amido hidrogenados). A sacarose é um dissacarídeo composto por glicose e frutose e foi o principal adoçante 

usado na primeira metade do século passado. A ingestão varia de 14 a 60 g/dia, com média de 41g/dia, consistindo em cerca de 

7% a 11% das calorias ingeridas, nos EUA. Fornece 4Kcal/g”. Desta forma, a referida questão apresenta divergência entre as 

literaturas. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: PESQUISADOR ASSISTENTE – ENGENHARIA FLORESTAL 

QUESTÃO Nº 29 

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 divergência entre autores sobre qual seria o principal fator de degradação dos 

ecossistemas ciliares a questão será anulada. Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 40 

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 divergência entre autores sobre a diferença entre inventário florestal em transectos 

(alternativa A) e em linhas (alternativa C) pode-se interpretar a questão como tendo duas respostas. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: PESQUISADOR ASSISTENTE – MEDICINA VETERINÁRIA 

QUESTÃO Nº 52 

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 redação do enunciado e as alternativas dispostas causam confusão e duplicidade no 

entendimento. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: PESQUISADOR ASSISTENTE – ZOOTECNIA 

QUESTÃO Nº 46 

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 uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA - DIREITO 

QUESTÃO Nº 42 

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 da alternativa “E” para a alternativa “B”, tendo em vista que o item I está correto de acordo com o art. 473, I 

da CLT, o item II também está correto conforme art. 473, II da CLT, e o item III, por sua vez, TAMBÉM está correto por transcrever 

o 473, III da CLT. O item IV está ERRADO por não dizer 12 (doze) meses como prescreve o 473, IV da CLT. Portanto, recurso 

deferido.  

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 existência de duas alternativas corretas, visto que, de acordo com o art. 475 da CLT, 

somente será hipótese de suspensão do contrato de trabalho se for aposentadoria por invalidez provisória. Portanto, recurso 

deferido.  
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CARGO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

QUESTÃO Nº 58 

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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 60 

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 da alternativa “B” para a alternativa “A”, tendo em vista que, segundo a NBC T 16.4, item 8, ”Entende-se 

como variações quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio 

líquido”.  

 

CARGO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

QUESTÃO Nº 33 

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 da alternativa “E” para a alternativa “A”, tendo em vista que o protocolo SSH é amplamente utilizado em 

redes internas e externas para acessos remotos utilizando um prompt de comandos. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 56 

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 de digitação apresentado no trecho de código (c1.nome = “Gol”) apontando a falta de 

um ponto e vírgula no final da instrução, onde o correto seria (c1.nome = “Gol”;). Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA – BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

QUESTÃO Nº 53 

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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido.  
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QUESTÃO Nº 57 

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 existência de duas alternativas incorretas, assim como solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto recurso deferido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.or. 

 

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

improcedentes. 

 

 

 

 

Maringá, 25 de Abril de 2014 

Instituto AOCP 
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