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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 17.17 do Edital de Abertura nº 73/2021, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 73/2021: 

17.9 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. 

17.10 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. 

17.11 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. 

 

 

COMUNS A TODOS OS CARGOS 
 

CADERNO: INFORMÁTICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 17 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 16 

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 tema abordado pela questão, classificação de códigos maliciosos ou malware, não consta no Conteúdo 

Programático previsto em Edital. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 18 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 17 

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 o caminho correto para acessar o item de configuração solicitado no 

enunciado é “Clicar no menu Iniciar, clicar em Configurações, clicar em Sistema e clicar em Área de transferência". Portanto 

recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – AGRONOMIA (ENGENHARIA AGRONÔMICA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

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 divergências na literatura pertinente no que se refere a classificação de solo predominante no 

estado de Rondônia. A bibliografia utilizada para a elaboração foi Adamy (2010) que apresenta o Argissolo vermelho-amarelo com 

38,97%. Porém, (RONDÔNIA, 2002), aponta o Latossolo como classe predominante no estado de Rondônia. Mesmo a referência 
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utilizada na elaboração sendo mais recente, no trecho referente ao solo predominante do estado de Rondônia, existe uma citação 

de 2000 que é anterior à referência Rondônia (2002). Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – 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 um equívoco na formulação da segunda assertiva que prejudicou a correta interpretação por parte dos candidatos, 

pois onde leu-se “tomada de forma” deveria se ler “tomada de força”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – ARQUITETURA E URBANISMO  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

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 “C” e “E”, pois, de acordo com a NBR 9050/2020, “As portas 

de sanitários e vestiários devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador horizontal, instalado à altura da 

maçaneta”. No entanto, a mesma Normativa indica que os puxadores “Devem ser instalados na altura da maçaneta e, na sua 

inexistência, a uma altura entre 0,80m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado.”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – EDUCAÇÃO FÍSICA  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

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, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois a Pedagogia da escola nova se encontra 

incluída nas Teorias não-críticas. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

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 o tiro livre direto acontece a partir da primeira falta acumulativa, 

porém com barreira, e o tiro livre direto sem barreira, a partir da sexta falta. Além disso, a bola deve ser colocada imóvel na marca 

dos 10 (dez) metros ou no local onde a infração ocorreu, se foi cometida pela equipe defensora e no espaço que corresponde a 

uma linha imaginária ligando as linhas laterais e passando pela marca dos 10 dez metros até a linha de meta e fora da área penal. 

Portanto recurso deferido. 



 

 

 

 

EDITAL Nº 73/2021/REIT - CEA/IFRO, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

PARECER DEFINITIVO DOS RECURSOS DEFERIDOS 
 

Página 3 de 7 

CARGO: PROFESSOR EBTT – ENGENHARIA CIVIL 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

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, conforme Beer e Jhonston (2010), a tensão do limite de 

proporcionalidade pode ser igual ou menor à tensão de escoamento e, também, menor que a tensão do ponto de estricção. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – HISTÓRIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo 

em vista a existência de divergências nas literaturas pertinentes no que se refere à queda do comunismo, conforme exposto por 

autores mencionados: David Priesteland (2012, p. 615), Eric Hobsbawm (2017, p. 461) e Gorbachev (1998, p. 17). Este último, 

afirmou que, inicialmente, a perestroika era uma tentativa de reformulação, mas, em seguida, afirmou ser isso uma ilusão: “Nós 

podemos atingir esse objetivo aperfeiçoando o sistema existente. No entanto, logo ficou claro: a crise, que atingiu o país no fim dos 

anos 70 e início dos 80, não tinha caráter parcial e sim caráter sistêmico. A lógica do desenvolvimento levou à necessidade não de 

aperfeiçoar o sistema, mas de intervir em suas próprias bases, modificando-as”. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 41 

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 incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “D”, 

pois foram as Jornadas de Junho de 2013 que rasgaram toda e qualquer perspectiva técnica acerca das tarifas e da gestão dos 

transportes que procurasse restringir seu entendimento aos especialistas e sua racionalidade. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 42 

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 formulação do enunciado da questão que prejudicou a correta interpretação por parte dos 

candidatos, pois onde leu-se “lei nº 1645 de 2008” deveria se ler “lei nº 11.645 de 2008”. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: PROFESSOR EBTT – INFORMÁTICA 

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 “C”, tendo em vista que, segundo Tanebaum (2011, p. 285), o IPv6 possui comprimento de 128 

bits (TANEMBAUM, 2011). Considerando que cada byte tem 8 bits, dividindo 128 por 8, temos um resultado de 16 bytes. No que 

se refere aos protocolos IPv4 e IPv6 poderem ser interligados entre si, segundo Tanebaum (2011, p. 285), o protocolo IPV6 “é um 

protocolo diferente da camada de rede e não se interliga realmente com o IPV4, apesar de muitas semelhanças”. No entanto, para 

que eles possam ser interligados, é necessário utilizar de um processo gradual convertendo o IPv6. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – 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 inexistência de uma alternativa correta, pois o enunciado solicita a alternativa que apresenta padrões de 

arquiteturas de sistemas para Web e, segundo o livro organizado por Marinho (2016, p.41), MVC é um padrão arquitetura, no 

entanto Fachada e DAO são padrões de projeto. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – LIBRAS 

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, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da questão que prejudicou a correta interpretação por parte dos candidatos, pois as 

assertivas se referem ao Capítulo V do Decreto 5.626/05, e o enunciado pede para considerar o Capítulo IV do Decreto 5.626/05. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – MATEMÁTICA 

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, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “C”, 
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pois, no que se refere a alternativa “A”,  4 4 3z i= − , então 
24 4 3 4 4 3zi i i i= − = + e, portanto, 1/zi tem parte imaginária -1/16. 

Quanto a alternativa “C”,  
2 2 2(4 4 3) 16 32 3 16 .3z i i i= − = − +

 

16 32 3 48 32 32 3i i= − − = − −  

2

1 1

32 32 3z i
=
− −  

( )
32 32 3

( 32 32 3) 32 32 3

i

i i

− +
=

− − − +
 

2 2 2

32 32 3 32 32 3

( 32) (32) .3 4.32

i i− + − +
= =

− +
 

7 7

12 12

32 32 3
2 2 3

2 2

i
i− −−

= + = − +
 

Sendo assim, a parte real é 
72−− . Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

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, de acordo com a resolução correta da questão, sendo V o volume 

da pirâmide de altura h. Logo, V = 1/3(6x6xh) = 540, em que h = 45 cm. O plano paralelo à base determina na pirâmide um 

quadrado de lado x. Assim, temos outra pirâmide de altura 5cm e área da base A. Por semelhança, vem: A/36 = (5/45)2, ou seja, 

A/36 = 1/81 → A = 4/9 cm2. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

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 na alternativa “C” a ordenada é -7/4 e não 7/4. Segue a resolução 

correta da questão:  

Equação da circunferência C: 

2 2 1 75
0

2 16
x x y y− + − − =

   

Completando o quadrado, temos: 

2 21 1 1 1 1 75
0

4 4 2 16 16 16
x x y y− + − + − + − − =

 

2 21 1 75 1 1
( ) ( ) 0

2 4 16 4 16
x y− + − − − − =
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2 21 1
( ) ( ) 5

2 4
x y− + − =

 (I) 

Portanto, a circunferência tem centro P(1/2,1/4). 

Equação da reta r: 

5
2 4 ( 2) 0

4
x y+ − + =

 

5
4 2 2

4
y x= − + +

 

1 1 5

2 2 16
y x= − + +

, em que mr =-1/2. 

Como s é perpendicular a r, ms = 2. Assim, a equação da reta s é: 

1 1
2( )

4 2
y x− = −

 

2 21 1
( ) 4( )

4 2
y x− = −

 (II)  

Substituindo (II) em (I), vem: 

2 21 1
( ) 4( ) 5

2 2
x x− + − =

, ou seja,  

21
5( ) 5

2
x − =

 ou 

21
( ) 1

2
x − =

, em que 

1
( ) 1

2
x − = 

. Assim, x = 3/2 ou x = -1/2. 

Substituindo o valor de x= 3/2 na equação da reta s, temos que y = 9/4 e substituindo o valor de x = -1/2 na equação da reta s, 

temos que y = -7/4. Sendo assim, os pontos de intersecção são: (3/2, 9/4) e (-1/2, -7/4). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – MÚSICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 47 

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 alternativa “E”, apontada como correta pelo gabarito preliminar, 

apresenta afirmação que pode ser questionada sob o ponto de vista da diversidade do repertório de música renascentista sacra e 

profana. Embora a textura polifônica seja predominante na música renascentista sacra, há canções populares, por exemplo, que 

apresentam outros tipos de textura, em especial a homofônica (melodia acompanhada). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – QUÍMICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

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 “C” para “D”, tendo em vista que, considerando as informações constantes no enunciado da questão: 
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“Sabendo que a dissolução do hidróxido de sódio (sólido) em água é um processo espontâneo e que, durante a dissolução, a 

temperatura da água diminui, assinale a alternativa que apresenta os sinais de ΔH (variação de entalpia), de ΔS (var iação de 

entropia), e de ΔG (variação de energia livre de Gibbs) para esse processo”, o referido processo de dissolução do hidróxido de 

sódio é espontâneo, portanto, a variação de energia livre de Gibbs desse processo é negativa (ΔG < 0).  A outra informação dada 

é que a dissolução do sólido em água fez com que a temperatura da água diminuísse; portanto esse processo nos diz que o 

sistema absorveu calor da vizinhança, ou seja, a vizinhança transferiu calor para o sistema para a ocorrência da dissolução, 

caracterizando um processo endotérmico, com ΔH > 0. Sendo assim, de acordo com a equação da variação da energia livre de 

Gibbs, ΔG = ΔH – T ΔS, a variação da entropia (ΔS) deve ser positiva para esse processo espontâneo. Desse modo, para esse 

processo, as funções de estado ΔH, ΔS e ΔG devem ser positiva, positiva e negativa, respectivamente. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR EBTT – SOCIOLOGIA  

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

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 divergências na literatura pertinente, pois, nos trabalhos de Marx, a ideologia é tratada pelo prisma 

do materialismo histórico e dialético em sua relação com a realidade social objetiva. Na Ideologia Alemã, o conceito de ideologia 

aparece como falsa consciência. Em outros trabalhos, Marx parece ampliar o conceito argumentando que é sob as formas 

ideológicas que os indivíduos adquirem consciência do conflito e o levam ao fim. Diante disso, fica claro que na obra de Marx não 

há uma definição teórica exata do que seja ideologia, mas pistas que nos levam a interpretar, juntamente com os demais conceitos 

articulados, o que seria a ideologia. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 44 

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 “B” para “C”, tendo em vista que o conceito de racionalização engloba o conceito de desencantamento do 

mundo, tendo como base a teoria de Weber. O desencantamento do mundo, para Weber, foi um grande processo histórico-

religioso que teve início com as profecias do judaísmo antigo e, em conjunto com o pensamento científico helénico, repudiava com 

a superstição e sacrilégio todos os meios mágicos de busca da salvação. O desencantamento do mundo consiste na eliminação 

da magia como meio de salvação. Essa racionalização da conduta de vida no mundo, mas de olho no Outro Mundo é o efeito da 

concepção de profissão do protestantismo ascético, em conjunto com o desencantamento do mundo. Portanto recurso deferido. 

 

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

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

improcedentes. 

 

Maringá, 15 de março de 2022 

Instituto AOCP 


