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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 20/2020, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 20/2020: 

17.8 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. 

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

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

17.10 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. 

 

ANALISTA DE GOVERNANÇA DE DADOS (BIG DATA) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE INFORMÁTICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – 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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, uma vez que o SQL ANSI permite realizar migração 

de tabelas com inserção tanto utilizando INSERT INTO TABELA_ALVO SELECT * FROM TABELA_FONTE quanto INSERT INTO 

TABELA_ALVO (CAMPO1, CAMPO2,...CAMPOn) SELECT CAMPO1, CAMPO2,...CAMPOn FROM TABELA_FONTE. Portanto 

recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 04 – 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 que o tema abordado não consta no Conteúdo Programático previsto em Edital, pois, apesar do Conteúdo 

Programático prever “Privacidade de dados: GDPR”, algumas das alternativas exigem conhecimento detalhado do Decreto nº 

10.046, de 9 de outubro de 2019, o qual não estava previsto em Edital. 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, 06 de outubro de 2020 

Instituto AOCP  


