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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 17.16 do Edital de Abertura Nº 1.998/2018/SED, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura Nº 1.998/2018/SED: 

17.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas escritas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

17.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova 

Escrita, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

17.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Escrita, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
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PEP-03: AGRONEGÓCIO 

QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “A” para “C”, tendo em vista que a alternativa “A” está incorreta, pois sobre as cooperativas e cooperados não incidem 

impostos, apenas sobre os atos cooperativos entre a cooperativa e seus cooperados, por não ser operação mercantil. Além disso, 

sobre a cooperativa não incide contribuição ou imposto sobre o lucro líquido, pois as atividades da cooperativa não geram lucro em 

exercício. Os demais tributos incidem sobre o cooperado e sobre a cooperativa da mesma maneira que as demais pessoas físicas 

e jurídicas quando realizam operações de mercado. A resposta “C” está correta, pois a economia de escala possibilita melhor 

poder de negociação na aquisição de insumos, equipamentos, na contratação de serviços e também nas vendas dos produtos, 

devido ao maior volume negociado. Portanto recurso deferido. 

 

PEP-04: AGROPECUÁRIA 

QUESTÃO Nº 07 

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 literaturas que apontam similaridade entre os termos “Resiliência” e “Sustentabilidade”. Portanto 

recurso deferido. 

 

PEP-11: DESENHO 

QUESTÃO Nº 03 

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” afirma que, nos desenhos técnicos, as linhas de 

corte são representadas por “linhas traço-ponto grossas”, no entanto a literatura pertinente expõe que essas linhas devem ser 

representadas por “traço e ponto estreitos, larga nas extremidades e na mudança de direção” (ABNT: NBR 8403, 1984; SENAI, 

2015; MUNIZ e MANZOLI, 2015). Portanto recurso deferido. 
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PEP-31: MEIO AMBIENTE 

QUESTÃO Nº 02 

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 “D” e “E”, conforme Art. 3°, incisos IX e XVII da Lei 

nº12.305/2010. 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, 03 de dezembro de 2018 

Instituto AOCP  


