
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3089
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

A questão 28 da prova apresenta nas alternativas "a" e "c" a mesma afirmação. Por isso, solicito que a banca considere as duas

alternativas como corretas para o gabarito definitivo se possível, caso não seja, que anule a questão. 

Referências

O próprio link para a prova disponibilizado no site do concurso. https://pgp.ufv.br/wp-content/uploads/2021/09/TECNICO-TI.pdf

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito.

A questão será anulada. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3090
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

A questão 28 apresenta 2 alternativas iguais como resposta que é a questão "a) I, II, IV" e a questão "c) I, II, IV", sendo assim não

é possível definir qual a alternativa correta.

Referências

PACHECO. Guia de introdução às funções do LibreOffice Calc. Disponível em: . Acesso em: 31 out. 2019. 

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito.

A questão será anulada. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3091
Cargo

Prova

Específica Técnico em Herbário

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

Gostaria de pedir a anulação da questão 31 pois conforme o gabarito oficial o correto seria a letra A. Nessa alternativa é descrito: "...a

partir de uma lista EXTERNA de opções".  Veja bem que o termo "externa" invalidou a alternativa pois conforme o Manual do Species

Link o termo correto é lista Estrangeira ou Secundária. O Species link dita no item 1.1 do Manual: " O Species Base utiliza chaves

estrangeiras entre tabelas. Assim, o valor de  alguns campos não é armazenado diretamente na tabela. O verdadeiro valor é

armazenado em uma tabela secundária enquanto que na primeira tabela se armazena somente um código." Outro argumento que

reforça é: "O Species Link utiliza o  MER (Modelo Entidade Relacionamento) da base de dados." Portanto de acordo com Prof Rebato

Fileto da UFSC, o termo correto para tratar banco de dados relacionais é chave estrangeira ou secundária e não externa conforme dito

na questão. Portanto houve um erro conceitual na alternativa.

Referências

https://www.inf.ufsc.br/~r.fileto/Disciplinas/INE5423-2010-1/Aulas/02-MER.pdf 

http://splink.cria.org.br/files/speciesBase/lastversion/Manual.pdf 

https://sites.google.com/site/uniplibancodedados1/aulas/aula-4---modelo-entidade-e-relacionamentos

Situação

Questão Mantida

Análise

O argumento contra a resposta correta da questão 31 é o de que a palavra 'externa' não está correta, pois o correto termo seria tabela

(e não lista, como apontado no recurso) secundária ou estrangeira. O problema no entendimento me parece ser oriundo da

interpretação do candidato(a) de que a frase se propõe a nomear  tais recursos externos, o que não é o caso. A frase da resposta

não ser propõe a dar o nome técnico usado para identificar tais tabelas, mas sim esclarece as informações de preenchimento são

mantidas externamente ao formulário principal, ou seja, já foram preenchidas e se encontram disponíveis para acesso. Ao final, houve

uma falha da pessoa em interpretar que as tabelas secundária ou tabela estrangeiras são fontes de informações 'externas' ao

formulário principal. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 3 de 49



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3092
Cargo

Prova

Específica Técnico em Herbário

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Gostaria de pedir a anulação da questão 23 pois para importação de uma amostra herborizada não há exigência legal  de

solicitação de concordância do herbário remetente. Veja que até no Manual da Sociedade Botânica do Brasil não há exigência

expressa dessa concordância, ficando a cargo da subjetividade entre relação de pesquisadores e herbários. Tampouco existe essa

exigência na Instrução Normativa 160/2007 que regula o cadastro Nacional de Coleções Biológicas (CCBIO) e disciplina o

transporte e o intercâmbio de  material biológico consignado às coleções que foi cobrada no edital. Neste sentido, peço a

anulação da questão.

Referências

https://www.botanica.org.br/rbh/recebendo-emprestimos-de-herbarios-estrangeiros/  

http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0160-270407.PDF

Situação

Questão Mantida

Análise

Houve um erro de interpretação da questão pelo candidato. Em nenhum momento foi mencionada "exigência legal" para empréstimo

de amostra de instituição no exterior, mas sim "providência prévia" para a sua importação. A opção correta se refere apenas à

correspondência endereçada pela instituição brasileira à instituição estrangeira que possui o material. Todas as demais opções

listadas estão incorretas.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3093
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

A referida questão apresenta DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS - letras a) e c) - com a mesma resposta, sendo esta a solução da

questão! Logo, minha solicitação é que sejam consideradas AS DUAS OPÇÕES(A E C) como CORRETAS no GABARITO

OFICIAL!

Referências

Sem referências, já que pressuponho ter havido erro de impressão!

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito.

A questão será anulada. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3094
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

A afirmação II, "O protocolo IEEE 802.11n possui taxas de transferência disponíveis de 65 Mbps a 450 Mbps e faixa de frequência de

2.4 GHz e/ou 5.8 GHz", acredito que deveria ser considerada incorreta, por apresentar como faixa de frequência além da 2.4 GHz

também 5.8 GHz, quando pela literatura, usada como refência na bibliografia, diz ser 2.4 GHz e 5 Ghz, e não 5.8 Ghz. Se a banca

assim também considerar, torna todas alternativas incorretas, portanto solicito a anulação da questão.     Não encontrei nenhuma

referência a 5.8 Ghz como uma possível faixa de frequência para o padrão 802.11n.

Referências

Livros:  O livro usado na sugestão de bibliografia (TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. 4a ed. Rio de Janeiro: Campus,

2003) do edital, não faz referência a tecnologia 802.11n, provavelmente por ter sido ratificada pela IEEE em 2009 e a edição do livro

ser de 2003, porém a quinta edição do mesmo autor  (TANENBAUM, Andrew S e Wetherall, David. Redes de computadores. 5a ed.

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011), apresenta a faixa de frequência da 802.11n na página 189, capítulo 4, seção 4.4.2,

o autor escreve o seguinte sobre a tecnologia do 802.11, "Todas as técnicas do 802.11 utilizam rádios de curto alcance para transmitir

sinais nas bandas de frequência ISM de 2,4 GHz ou 5 GHz, ambas descritas na Seção 2.3.3. Essas bandas têm a vantagem de não

ser licenciadas e, portanto, estar disponíveis gratuitamente a qualquer transmissor que queira cumprir algumas restrições.." Internet:

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000005544/network-and-i-o/wireless.html (acessado: 14/09/2021)

https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialwifiiee/pagina_4.asp (acessado: 14/09/2021) https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009

(acessado: 14/09/2021)

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/108184-config-802-11n-wlc.html?dtid=osscdc0002

83 (acessado 14/09/2021) https://www.litepoint.com/blog/wi-fi-6e-standard-and-channels/ (acessado 14/09/2021) Uma busca no google

imagens também mostra várias tabelas onde é informado que o padrão 802.11n tem como faixa de frequência de 2.4 Ghz e 5 Ghz. 

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3095
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

consta um erro na opção II, pois o protocolo IEEE802.11n trabalha na frequência 2,4 GHz e 5 GHz e não 5,8 GHz como afirma na

opção, sendo assim a afirmativa está errada e não poderia ser considerada como CORRETO como diz a questão, além do que no

edital diz que os recursos tem que ser com base na bibliografia apresentada no mesmo, mas ao analisar os livros de redes são de no

máximo 2006 e segundo Tanenbaum e Wethral (2011, p. 188) "finalizada como 802.11n em outubro de 2009". Torres (2020) demonstra na

tabela 6.11 que a frequência do protocolo é de 2,4 GHz e 5 GHz. Amaral (2012) fala que a frequência do protocolo IEEE 802.11 é de

2,4 GHz e 5 GHz.

Referências

TANENBAUM, A S.; WETHERAL, David. Redes de Computadores. 5ª edição. Prentice Hall, 2011. TORRES, G. ? Redes de

Computadores. 2ª edição? SF Editorial, 2020. ISBN 978-85-52291-00-9 AMARAL, Allan Francisco Forzza. Redes de computadores -

Colatina: Instituto Federal do Espírito Santo, 2012. ISBN: 987-85-62934-35-3

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3096
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

Questão 28 - Técnico de Tecnologia da Informação.  Respostas iguais: Alternativas "a) I, II e IV." e "c) I, II e IV." Gabarito: a)

Questão deverá ser anulada por ter duas respostas.

Referências

Própria Prova de Técnico de Tecnologia da Informação. 

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito.

A questão será anulada. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3097
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

Como consta no livro de Comer (2015) 6ª edição, na página 820, a palavra "Stateful" é escrita com apenas 1 l e não dois como

está na prova, sendo assim dificulta o entendimento, pois se tratando de concurso público poderia ser uma pegadinha da banca. Além

do que Comer (2015) ainda fala que o Stateful Firewall, funciona com um conjunto de regras de filtros de pacotes que permitirão ou não

a passagem de um determinado pacote, essas regras são criadas por um administrador do firewall, não sendo necessário abrir todas as

portas do cliente.

Referências

COMER, Douglas E. Interligação de redes com TCP/IP. 6a. ed., Editora Elsevier, 2015

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3098
Cargo

Prova

Específica Operador de Luz

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Todas as alternativas dadas para a questão estão incorretas. A resposta correta seria: RGB é a sigla do sistema aditivo de cores,

correspondente a Red (vermelho), Green (verde) e Blue (azul). Nesse sistema é obtido pela PRESENÇA  e mistura das três cores.

Referências

https://hosting.iar.unicamp.br/lab/luz/dicasemail/dica16.htm

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito, questão anulada.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3099
Cargo

Prova

Específica Técnico em Herbário

Gabarito

1

Questão

21

Justificativa

Letra D:  A sequência correta de períodos e ordem definida é: Imersão em etanol diluído, solução de hipoclorito e água estéril.

Referências

ALFENAS, A. C.; MAFIA, R. G. Métodos em Fitopatologia. 2ª Ed. Editora UFV, Viçosa, MG. 516p. 2016. Tópico: Isolamento indireto

de materiais não lenhosos. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A única resposta correta é a opção (d) que menciona as etapas enumeradas em Alfenas & Mafia (2016) para a esterilização

superficial. As demais opções apresentam procedimentos inadequados para o tratamento desse tipo de amostra.

O candidato questiona a ordem com que as palavras etanol, hipoclorito e água aparecem no texto. Houve uma interpretação errônea

do texto da resposta. Onde se apresenta "uma sequência de períodos e ordem definida", não se afirmou que o uso de água, etanol e

hipoclorito seguem exatamente a ordem com que  aparecem no texto. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3100
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

A afirmativa II está errada, nela diz que a faixa de frequência do protocolo 802.11n é 2.4Ghz e/ou 5.8Ghz. O protocolo 802.11n não

opera na frequência de 5.8Ghz e sim na frequência de 5.0Ghz.

Referências

referência 1:

https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/09/80211ac-e-80211n-veja-diferencas-entre-padroes-da-performance-wi-fi.html

referência 2: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009 referência 3: https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialwifiiee/pagina_4.asp

referência 4: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000005725/wireless/legacy-intel-wireless-products.html

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3101
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

Está correto o que se afirma em: A ( I e II ). A Afirmativa III também está correta, vejam no print em anexo o manual de opções do

comando grep.

Referências

https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso negado.

A questão será mantida. 

A questão, fala: " o parâmetro <-i> é utilizado para tornar a filtragem case-sensitive." Essa afirmação está incorreta, pois como o

próprio print  mostra, o parâmetro <-i> é utilizado para tornar a busca case-insensitive.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3102
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

24

Justificativa

A alternativa "A" também está correta, ao analisar o arquivo de configuração /etc/passwd é possível saber se um usuário tem

senha configurada. Quando adicionamos um novo usuário no Linux é solicitado a entrada de uma senha, caso a gente não informe a

senha o sistema operacional não permite a criação do usuário.  Após criar o usuário uma nova linha é inserida no arquivo de

configuração /etc/passwd. teste:x:1015:1017:,,,:/home/teste:/bin/bash.  Abra o arquivo /etc/passwd e onde tem um "x"  após o nome do

usuário,  significa que o usuário possui uma senha.  Após o nome do usuário, basta apagar o x. Entre com o novo usuário e pronto! Já

abre diretamente no terminal sem solicitar a senha. Vou deixar em anexo, o print do passo a passo que eu executei para analisar se o

usuário possui senha ou não.

Referências

https://www.vivaolinux.com.br/dica/Criando-usuario-sem-senha-no-Linux

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3103
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

24

Justificativa

A afirmativa D está incorreta ao afirmar que  o netfilter é um sistema.  O Netfilter é um módulo  e não um sistema, e isso 

tecnicamente faz toda a diferença para um profissional da área. O netfilter é um módulo que fornece ao sistema operacional Linux as

funções de firewall, NAT e log dos dados que trafegam por rede de computadores.

Referências

https://pt.wikipedia.org/wiki/Netfilter https://medium.com/@andrelsf/firewall-netfilter-77ecf56aa286

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3104
Cargo

Prova

Português Nível D

Gabarito

1

Questão

5

Justificativa

Uma sociedade que só se baseia em ?sim? acaba por gestar um execrado sentimento: a frustração.? (§ 3) / precito.   execrado

= odiado, detestado https://www.dicio.com.br/execrado/  precito = amaldiçoado, condenado https://www.dicio.com.br/precito/  A frase

?acaba por gestar um execrado/detestado sentimento: a frustração? não tem o mesmo sentido de ?acaba por gestar um

precito/condenado/amaldiçoado sentimento: a frustração? Os sentidos não são completamente opostos, ambos são negativos,

mas não vão de encontro à mesma ideia. Algo odiado é diferente de algo condenado/amaldiçoado. Eu odeio animais. Eu

amaldiçoo animais significa que além de odiar eu desejo mal.  Logo a questão deveria ser anulada por conter dois gabaritos. 

Referências

execrado = odiado, detestado https://www.dicio.com.br/execrado/  precito = amaldiçoado, condenado https://www.dicio.com.br/precito/

Situação

Questão Mantida

Análise

Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo, dotado de coesão e coerência, pois a

interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, infere-se que o termo em destaque na letra

(a) da questão 5 tem o mesmo sentido que o da palavra sublinhada, de acordo com o texto, conforme solicitado no comando da

questão . Em função disso, a alternativa correta da questão 5 corresponde à letra (c).
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3105
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

A afirmativa ( II ) está incorreta. A afirmativa diz que o df  é utilizado para exibir um resumo do espaço livre em disco. Quando o manual

do sistema linux diz o seguinte: Mostra informações sobre os sistemas de arquivo nos quais cada ARQUIVO reside ou, por padrão,

sobre todos os sistemas de arquivos.

Referências

https://linuxcommand.org/lc3_man_pages/df1.html

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso negado.

A questão será mantida. 

O comando é para exibir informações do disco, além de exibir outras informações.

Note que não existe na afirmação a informação de que o comanda exibe <apenas> um resumo do espaço livre em disco.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3106
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

A alternativa A também está correta, utilizo no meu dia a dia. Faz o backup da pasta /home/UFV conforme descreve o link

https://www.hostinger.com.br/tutoriais/comando-tar-linux  Você pode criar compressões .tar para arquivos e diretórios. Um exemplo de

um arquivo deste tipo é: tar -cvf sampleArchive.tar /home/sampleArchive  Neste caso, o /home/sampleArchive é o diretório que precisa

ser compactado, criando o sampleArchive.tar.  O comando usa as opções ?cvf, que significam: c ? cria um novo arquivo .tar. v ?

mostra uma descrição do progresso de compactação. f ? nome do arquivo.  Para ter uma melhor compactação, podemos usar

.tar.gz. Exemplo: tar -cvzf sampleArchive.tar.gz /home/sampleArchive  A opção adicional z representa a compressão gzip. Você

também pode criar um arquivo .tgz similar ao tar.gz:  tar -cvzf sampleArchive.tgz /home/sampleArchive 

Referências

https://www.hostinger.com.br/tutoriais/comando-tar-linux 

Situação

Questão Mantida

Análise

Na questão está escrito: "Nesse caso, o comando que fará compactação e backup de todos os arquivos do usuário UFV é:"

A alternativa A realmente faz o backup, mas é necessária a opção z para fazer a compactação. Nesse caso, somente a letra D é

correta conforme consta no gabarito. 
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3107
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

O Gabarito diz que a afirmativa ( I ) está correta. Nesta afirmativa é colocado que o samba funciona em redes windows e linux. Então a

alternativa ( III ) também deveria estar correta, já que diz que o samba não funciona em redes com computadores Mac. Uma questão

contradiz a outra,  induzindo o candidato ao erro.

Referências

Nesta questão a alternativa III  não pode ser falsa, já que na alternativa I diz que o samba só funciona em redes windows e linux.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso negado.

A questão será mantida. 

Note que não existe na afirmativa I. a informação que o SAMBA funciona <apenas> com o S.O Windows e Linux..
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3108
Cargo

Prova

Específica Técnico em Herbário

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

O gabarito oficial apresenta a alternativa (B) como correta. No entanto, conforme será demonstrado com embasamento em publicações

oficiais da instituição, a alternativa (C) é correta, uma vez que o empréstimos de unicatas estão condicionados a autorização, em

casos excepcionais, pela curadoria. No documento, é afirmada a proibição de doação de unicatas e não o seu empréstimo.

NENHUM dos referenciais bibliográficos oficiais do concurso aborda a questão de possibilidade de empréstimo de unicatas e nem

mesmo a sua proibição.  Sendo assim, solicitamos alteração na alternativa correta no gabarito oficial do concurso. Embasamento: 

Referência bibliográfica oficial da UFV: Fonseca, R. S., Vieira, M. F. 2015. Coleções botânicas com enfoque em herbário. CEAD

UFV, Rede Conhecimento, [Recurso eletrônico], ISBN: ISSN 2179-1732. Na publicação é afirmado que:  Pag. 14: ?Finalizada a

montagem, o material costurado no papel cartão denomina-se exsicata e suas cópias denominam-se duplicatas (Figura 6), que são

utilizadas nos intercâmbios entre herbários. Não é recomendado o uso das exsicatas nesse intercâmbio, exceto quando elas se

tornam unicatas (sem duplicatas). As unicatas só são enviadas para outros herbários em casos excepcionais, pois não se pode perder

nenhum material depositado em herbários.? Pág. 15: ?Se a identificação do espécime não foi completa (nesse caso, com o

gênero e o epíteto específico, ou seja, o binômio), ele deve ser enviado para um especialista do seu grupo taxonômico. Uma forma de

se encontrar esse especialista é por meio do Index Herbariorum (http://sweetgum.nybg.org/ih/). O material enviado, desde que não seja

uma unicata, geralmente, fica como doação para o herbário, no qual o taxonomista que irá identificá-lo está vinculado.? 

Referências

Referência bibliográfica oficial da UFV: Fonseca, R. S., Vieira, M. F. 2015. Coleções botânicas com enfoque em herbário. CEAD

UFV, Rede Conhecimento, [Recurso eletrônico], ISBN: ISSN 2179-1732.  NENHUM dos referenciais bibliográficos oficiais do concurso

aborda diretamente a questão de possibilidade de empréstimo de unicatas e nem mesmo a sua proibição.  

Situação

Questão Anulada

Análise

Erro na formulação da resposta correta.
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002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3109
Cargo

Prova

Específica Técnico em Herbário

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Conforme será demonstrado com embasamento na bibliografia do concurso e publicações oficiais, a alternativa apresentada como

correta (A) no gabarito oficial da questão 20 está incorreta.  Sendo assim, solicitamos anulação da questão. Embasamento: 

Segundo o artigo 17, da Instrução normativa n°03 de 2014 (ICMBio): Art. 17. A participação de pessoa natural ou jurídica

estrangeira nas atividades descritas no art. 3º deverá ser autorizada pelo órgão brasileiro responsável pela política nacional

científica e tecnológica, exceto os casos previstos em legislação específica. Art. 3º Fixar norma sobre a realização das

seguintes atividades, com finalidade científica ou didática, no território nacional, na plataforma continental, no mar territorial e na zona

econômica exclusiva:  I - coleta de material biológico;  II - captura ou marcação de animais silvestres in situ; III - manutenção

temporária de espécimes de fauna silvestre em cativeiro; IV - transporte de material biológico; e V - realização de pesquisa em

unidade de conservação federal ou em cavidade natural subterrânea. A questão, ainda, é apresentada em outra referência do

concurso, que recomenda o registro do pesquisador estrangeiro junto ao SisBio prévio a realização de expedição para coleta.

Referência: ICMBIO. Manual do usuário do SISBIO.  http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/sistemas/manual.pdf

?Sendo assim, no caso da participação de pesquisador estrangeiro em expedição científica com o objetivo de coletar material

botânico, fúngico e microbiológico, não se aplica a anuência do ICMBio. Entretanto, a fim de evitar que o pesquisador estrangeiro

passe por eventual constrangimento pela ação de agentes de fiscalização, sugerimos que o pesquisador brasileiro (vinculado a

instituição científica brasileira co-participante), ao registrar-se junto ao Sisbio a fim de obter comprovante de registro voluntário,

informe o nome do pesquisador estrangeiro que o acompanhará, bem como o número identificador referente ao órgão da

administração pública ou ao programa ao qual está vinculado.? 

Referências

Referência: ICMBIO. Manual do usuário do SISBIO.  http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/sistemas/manual.pdf 

Instrução Normativa nº 03/2014/ICMBio. Disponível em:

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/in-icmbio-instrucaonormativa03de01-09-2014.pdf

Situação

Questão Anulada

Análise

Erro na elaboração da questão.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3111
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

A afirmação "I" da questão diz "O protocolo FTP é um exemplo clássico de um serviço que pode falhar com um firewall de

inspeção de estado (statefull firewall). Nesse caso, todas as portas do cliente precisam ser liberadas para o serviço funcionar." 

Justificativa: Caso realmente possa haver a falha descrita na afirmação, a solução mais sensata é liberar somente a porta do

serviço FTP. A liberação de todas as portas do firewall irá deixar o sistema em total estado de vulnerabilidade.  Como considerei a

afirmação ?I? incorreta, restou a opção ?c? como resposta.  Desta forma, peço aos senhores que analisem novamente a

questão e caso considerem legítima a minha solicitação tomem as providências cabíveis.  Obrigado. 

Referências

Não encontrei nenhuma relação entre FTP e um firewall de inspeção de estado (statefull firewall) nas referências bibliográficas

abaixo, que são as que possuo e cujo conteúdo tem maior enfoque na questão abordada:  1 - TANENBAUM, Andrew S. Redes de

computadores. 4a ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 2 - COMER, Douglas E. Interligação de redes com TCP/IP. 5a. ed., Editora

Campus, 2006.  No entanto encontrei em sites de concursos a afirmação ?I?. Tal afirmação foi parte da questão 49 do

concurso para Técnico de tecnologia da informação do IF Baiano - 2019 - Edital nº 65, cujos caderno de prova e gabarito seguem

anexos. Também podem ser acessados pelo link   

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/if-baiano-2019-if-baiano-tecnico-de-tecnologia-da-informacao  Na questão 49

é solicitado marcar a alternativa INCORRETA, e a afirmação considerada incorreta foi justamente a afirmativa ?I? da questão

18.    

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3112
Cargo

Prova

Específica Técnico em Herbário

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

A referida questão 29:  "A maior família de Angiospermas, em termos de número de espécies, é:" deixa a resposta em grande

dúvida, pois na bibliografia sugerida "Botânica Sistemática", pois mesmo citando Orchidaceae como a maior família o número de

espécies mencionados é de 20mil , enquanto que o número de espécies mencionados para Asteraceae, maior família botânica

das eudicotiledoneas pode variar de 24 a 30mil espécies, ou seja, um número muito maior. Outras bibliografias também sugerem que

Asteraceae seja a maior família de Angiospermas. Solicito dessa forma, a anulação da questão, visto que a resposta da mesma,

não é totalmente esclarecida na bibliografia proposta.

Referências

Souza, VC, & Lorenzi, H. Botânica Sistemática. 2012 e 2016. 3ª e 4ª edição. Souza VC. et al. 2013. Introdução à Botânica

Morfologia. Hattori, EKO, & Nakajima, J.N. A. 2008. A família Asteraceae na Estação de Pesquisa e desenvolvimento ambiental

Galheiro, Perdizes, Minas Gerais, Brasil. Rodriguésia 59 (4): 687-749. Bremer, K. 1994. Asteraceae: Cladistics and classification. Timber

Press, Portland, 429p.

Situação

Questão Anulada

Análise

A literatura indicada apresenta informação contraditória para a resposta correta para essa pergunta. Recomendamos sua anulação,

conforme apresentado no recurso.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3113
Cargo

Prova

Específica Operador de Luz

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

O SISTEMA DE CORES RGB É A SIGLA DO SISTEMA ADITIVO, COMPOSTO POR RED (VERMELHO), GREEN (VERDE) E BLUE

(AZUL). SENDO ASSIM, A RESPOSTA CORRETA SERIA A ALTERNATIVA ( C ).

Referências

PEREZ, V. DESENHO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO: PESQUISA, CRIAÇÃOE EXECUÇÃO DE PROJETOS. 2007 PÁGINA 39.

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito, questão anulada.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3114
Cargo

Prova

Português Nível D

Gabarito

1

Questão

15

Justificativa

Língua Portuguesa 6  15. ?Tenho certeza que hoje eles não comporiam os dois versos simplórios que soavam engraçados, mas

que  agora doeram nos meus ouvidos ? claro que estou falando sobre machismo.? (§ 1)    Na passagem acima ocorre um uso

linguístico em que as relações de concordância estão de acordo com a  norma-padrão.  Assinale a alternativa na qual as

concordâncias verbal e nominal também foram observadas de acordo com  a norma-padrão:   d) Alguns  livros,  como  os  das 

escritoras  Clara  Corleone  e  Patrícia  Melo,  têm  sido  imprescindíveis  para  mostrar que não há despropósito nem autopiedade,

quando o assunto é violência contra a mulher.  O verbo mostrar não flexionou em concordância, com o sujeito que esta no plural. O

verbo tinha que esta no plural.

Referências

https://www.normaculta.com.br/concordancia-verbal-com-sujeito-simples/ Quando o sujeito é simples, apresentando apenas um núcleo, a

regra de concordância verbal é: o verbo concorda com o sujeito em pessoa (1.ª, 2.ª ou 3.ª) e número (singular ou plural). Exemplos

de concordância com sujeito simples     .     As meninas estudaram muito.

Situação

Questão Mantida

Análise

Segundo o apresentado nas gramáticas da referência bibliográfica de língua portuguesa para este concurso, nas locuções verbais,

conjuga-se apenas o verbo auxiliar quando o verbo principal estiver em uma das formas nominais: no particípio, no gerúndio, ou no

infinitivo impessoal. Além disso, também conforme o descrito pelos autores dessa referência, não há, no período da alternativa (d)

nenhum fator que exija o uso do infinitivo flexionado. Em função disso, a alternativa correta da questão 15 corresponde à letra (d).
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3116
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Conforme arquivo em anexo retirado da portaria abaixo:  Gostaria de pedir revisão da questão 17 - por considerando a leitura da portaria

acho correta letra "B".

Referências

Portaria MS/SVC nº 453, de 01.06.1988: aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica

em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos Raios-X diagnósticos em todo o território nacional e dá outras

providências. LICENCIAMENTO 3.4 Nenhum serviço de radiodiagnóstico pode funcionar sem estar devidamente licenciado  pela

autoridade sanitária local. 3.5 O licenciamento de um serviço de radiodiagnóstico segue o seguinte processo: a) Aprovação, sob os

aspectos de proteção radiológica b) Emissão do alvará de funcionamento.

Situação

Questão Mantida

Análise

O recurso não procede, uma vez que a questão 17 pede para considerar as afirmativas, atribuindo C para a(s) completa(s) e I para a(s)

incompleta(s):  

Nesse sentido, de acordo com a Portaria MS/SVC nº 453, de 01.06.1988, citada pelo requerente, percebe-se que a afirmativa dois está

INCOMPLETA, estando correto o que segue: ?3.5 O licenciamento de um serviço de radiodiagnóstico segue o seguinte processo: a)

Aprovação, sob os aspectos de proteção radiológica, DO PROJETO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES. b)

Emissão do alvará de funcionamento.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3117
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

o comando  realmente é utilizado para ver o espaço livre do disco, mas quando usado com o  irá exibir o resultado em potencia de

1024, só que após o 1024 não consta nenhuma unidade, ficando no ar potencia de 1024 o que? eu sei que 1024 é 2^10, só que no

meu entendimento deveria existir uma unidade após o 1024, a questão ficou mal formulada, deixando uma lacuna para n

interpretação, segundo Silva (2020), no guia Foca Linux, na sua página 123, o comando df -h retorna o espaço livre/ocpupado em MB,

KB, GB ao invés de blocos, e mais abaixo ele diz que o comando df -H é idêntico ao -h mas que usa 1000 e não 1024 como unidade

de calculo, a falta dessa informação deixou a questão com infinitas interpretações.

Referências

Silva, Gleydsin Mazioli da. Guia Foca Linux, Versão 6.02 - 2020 - https://guiafoca.org/

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso negado.

A questão será mantida. 

Potencia de 1024, não se trata de uma unidade de medida.

Para entender melhor utilize <df --help> em um sistema operacional Linux, de preferencia Debian ou derivados (Ubuntu, Mint e etc...), e

verá que o manual do Sistema Operacional trás a informação exatamente como mencionado na questão. 
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3118
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

O edital publicado em 4 de dezembro de 2019, tem como referência a Portaria 453/98, porém está portaria foi revogada em 20 de

dezembro de 2019, perdendo seu valor legal no país, essa portaria, então, foi substituída pela Resolução de Diretoria Colegiada

(RDC 330/2019 ANVISA) publicada no Diário oficial da união em 26/12/2019. A Portaria 453/98, em seu item (2.3) Exposições

ocupacionais, item (a), diz: ?As exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrentes de todas as práticas, devem ser

controladas de modo que os valores dos limites estabelecidos na Resolução-CNEN n° 12/88 não sejam excedidos. Logo, os limites

de dose para indivíduos ocupacionalmente expostos e individuo público, devem seguir os valores que são atualizados nas

publicações da Comissão Nacional e Energia Nuclear (CNEN). A ultima atualização destes valores, tem data em 20 de março de

2014. No item 5.4.2.1 da CNEN NN 3.01, para exposições ocupacionais, o limite de dose equivalente para o extremidades é de 500

mSv, já os limites de dose equivalente para o cristalino é de 20 mSv, divergindo do valor da alternativa (b) que diz ser 150mSv. O artigo

45 da RDC/330 ANVISA, também reafirma que os limites de doses para exposições ocupacionais devem seguir as publicações da

Comissão Nacional e Energia Nuclear (CNEN). O item 2.3 (c) da Portaria 453/98 diz: ?Menores de 18 anos não podem trabalhar com

raios-x diagnósticos, exceto em treinamentos?.  Já a RDC 330/19 diz: ?Art. 47. Menores de 18 (dezoito) anos não podem trabalhar

com raios X diagnósticos ou intervencionistas?.   Como o novo documento vigente, exclui a palavra " exceto em treinamento", a

alternativa correta passa a ser a letra (A). 

Referências

ANVISA - RDC 333 de 20 de dezembro de 2019.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-330-de-20-de-dezembro-de-2019-235414748?inheritRedirect=true  CNEN NN 3.01.

Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. https://www.gov.br/cnen/pt-br/acesso-rapido/normas/grupo-3/grupo3-nrm301.pdf 

Situação

Questão Mantida

Análise

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC 330/2019 ANVISA) publicada no Diário oficial da união em 26/12/2019, citada pelo

requerente foi publicada posteriormente à publicação do edital e, portanto, não consta do conteúdo programático divulgado no

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2019 publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 29/03/2019.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3119
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

Conforme REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 7ª. ed. Rio de Janeiro, Ed. Elsevier,

2019. Página 29 - linha 10 e 11. Resposta correta letra A.  Abaixo segue em anexo foto da página 

Referências

 THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 7ª. ed. Rio de Janeiro, Ed. Elsevier, 2019. Página 29 - linha 10 e 11.

Situação

Questão Mantida

Análise

Pode ser observado na Portaria MS/SVC nº 453, de 01.06.1988, que consta nas referências do edital, na sessão da LIMITAÇÃO DE

DOSES INDIVIDUAIS, item 2.13 Exposições ocupacionais, ?c) Menores de 18 anos não podem trabalhar com raios-x diagnósticos,

exceto em treinamentos. d) Para estudantes com idade entre 16 e 18 anos, em estágio de treinamento profissional, as exposições

devem ser controladas de modo que os seguintes valores não sejam excedidos:?, fica claro que a questão está correta, uma vez que

essa portaria tem efeito de lei e é a referência no Brasil. É importante notar que o próprio texto do livro apresentado pelo requerente,

como uma tradução de livro escrito no exterior, não cita essa normativa, mas recomendações de órgãos estadunidenses como

NRC e NCRP como referência para tal. 
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002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3120
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

26

Justificativa

Motivo do recurso: alteração de gabarito para a letra D.  O gabarito da questão remeteu para a letra ?a?. Contudo, dever-se-á

alterar para a D. Visto que:  (1) o código foi copiado e executado em um emulador exatamente como está na questão (veja o print em

anexo neste recurso). A variável ?$UFV? começa com o número 1 e é exibida na variável echo e depois aparece da seguinte

maneira: 1,2,3,4 e 5. Cada vez que é incrementado, é exibido a numeração até que se atinja a condição. A letra ?a?

sugere que é exibido apenas o número 5 uma única vez - como se fosse sobrescrito o que de fato não aconteceu.  (2) Segundo um

artigo site www.devmedia.com.br, o comando ?while? é uma estrutura de repetição que ?enquanto a condição for

verdadeira o bloco de código será executado?. O artigo continua ?Primeiramente o sistema testa essa condição. Caso

verdadeira, executa as linhas declaradas dentro do while; do contrário, sai do loop?. Veja que dentro dos colchetes é usado a

expressão ?-le?, que ainda segundo o site www.devmedia.com.br quer dizer ?(less or egual) Menor ou igual à?, ou seja, o

comando será executado enquanto o incremento for menor ou igual a 5. Logo, 5 repetições. O comando ?echo? que conforme o

site www.guialinux.uniriotec.br ?mostra o texto na saída padrão seguido por uma nova linha? está dentro da estrutura de

repetição ?while?, ou seja, cada vez que o comando while for escrito, será exibido um número da expressão. Logo, não será

exibido somente o resultado final 5, e sim será incrementado os valores 1,2,3,4 e 5.  Portanto, tendo em mente os argumentos

apresentados o gabarito deverá ser sujeito de alteração para a letra D, pois enquanto a condição não é atendida, o comando

"echo" é executado.  

Referências

NEVES, Julio Cezar. Programação SHELL LINUX. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2010. 551 p.. ISBN 978-85-7452-440-5. 

CODINGGROUND: Simply Easy Coding. In: -, - et al. Codingground: Execute Bash Shell Online (GNU Bash v4.4). 4.0. USA, [2020?].

Disponível em: https://www.tutorialspoint.com/execute_bash_online.php. Acesso em: 13 set. 2021.  TREFILIO, Thiago. Estrutura de

repetição While: Nesta documentação você aprenderá a utilizar a estrutura de repetição WHILE. [S. l.], 2017. Disponível em:

https://www.devmedia.com.br/csharp-estrutura-de-repeticao-while/38286. Acesso em: 13 set. 2021.  LOUSADA, Fernanda Brum.

Introdução ao Shell Script no Linux: Veja neste artigo como criar códigos para automatização de tarefas rotineiras utilizando o

interpretador de comandos bash em sistemas Unix-like. Serão dados os conceitos básicos e as sintaxes e explicações dos principais

comandos.. [S. l.]: DevMedia, 2015. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-shell-script-no-linux/25778. Acesso em:

13 set. 2021.  UNIRIO (Brasil, RJ). ECHO: echo [opções] [argumentos]. [S. l.], [21-]. Disponível em: https://guialinux.uniriotec.br/echo/.

Acesso em: 13 set. 2021.

Situação

Questão Mantida

Análise

O sinal > que está a frente do comando echo cria o arquivo caso ele não exista e caso já exista, substitui o conteúdo do arquivo. Na

bibliografia oficial no livro Programação Shell Linux existe a seguinte definição:
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"> -  Redireciona a saída de um comando para um arquivo especificado, inicializando-o caso não exista ou destruindo seu conteúdo

anterior". Portanto o recurso contra a questão não é procedente e o gabarito será mantido.
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002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3121
Cargo

Prova

Específica Operador de Luz

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

NO ITEM II DA QUESTÃO 28, ABNT NBR 14039, CONSTA VALORES DE TENSÃO ENTRE 1000 E 34,6 MIL VOLTS.  NA NBR 14039

CONSTE QUE PARA TENSÃO MÉDIA, OS VALORES ESTÃO ENTRE 1000 E 36,2 MIL  VOLTS. SENDO ASSIM, A QUESTÃO

CORRETA SERIA A ALTERNATIVA ( B ).

Referências

NBR 14039 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A questão 28 solicita que se analise as seguintes afirmativas abaixo:

?I.  A ABNT NBR 5410 trata das instalações elétricas de baixa tensão (abaixo de 1000 volts) em tensão alternada,

apresentando informações sobre materiais, dispositivos de segurança, regras de verificação para a entrega da instalação e

periodicidade das manutenções da instalação elétrica.

II. A ABNT NBR 14039 trata das instalações elétricas em média tensão cujos valores de tensão estão entre 1000 Volts e 34,6 mil

Volts em tensão alternada.

III. A ABNT NBR 5419 trata do projeto, execução, manutenção e verificação dos sistemas que compõem a proteção contra

descargas atmosféricas.?

Cada uma das afirmativas corresponde corretamente ao que normaliza cada uma das ABNT NBR citadas, de modo que todas as

afirmativas estão corretas e a resposta certa é a letra ?d) I, II e III.?
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3122
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

Motivo do recurso: Anulação da questão.  Justificativa: Questão com mais de um gabarito. A banca apontou o gabarito preliminar

como a letra ?D?. Contudo, ao analisar a letra ?C?, também atende o que foi pedido. A questão pediu o seguinte:

?alternativa em que TODAS as soluções apresentadas são utilizadas para essa finalidade?. Se comparar a letra ?C? com a

?D? perceberá que a ?C? usa o LDAP e a ?D? não. Veja o porquê o LDAP também atende o que foi pedido.  Estudo

de caso apresentado: ?Um setor da UFV necessita de uma solução para gerenciar e compartilhar pastas e arquivos que serão

utilizados de forma compartilhada pelos funcionários?. Segundo o site https://www.hardware.com.br, diz o seguinte sobre o LDAP:

?Este é um protocolo de rede que roda sobre o TCP/IP que permite organizar os recursos de rede de forma hierárquica. Uma das

principais vantagens do LDAP é a facilidade em localizar informações e arquivos disponibilizados. Pesquisando pelo sobrenome de um

funcionário é possível localizar dados sobre ele, como telefone, departamento onde trabalha, projetos em que está envolvido e outras

informações incluídas no sistema, além de arquivos criados por ele ou que lhe façam referência. Cada funcionário pode ter uma

conta de acesso no servidor LDAP, para que possa cadastrar informações sobre si e compartilhar arquivos?. O artigo também

explica que o LDAP é facilmente escalado e, portanto, é possível utilizar de ?forma compartilhada pelos funcionários?. O artigo

também explica: ?interligando departamentos e filiais de uma grande multinacional por exemplo?. A letra ?D? também está

correta, pois, em contraste com a letra ?C? é usado o Google Drive no lugar do LDAP. O Google Drive é usado para

armazenamento em nuvem também facilmente escalado.  Portanto, visto que os serviços: SAMBA, One Cloud, LDAP, Dropbox e One

Cloud (presentes nas alternativas ?C? e ?D?), o gabarito deverá ser anulado.

Referências

MORIMOTO, Carlos E. LDAP: -. In: MORIMOTO, Carlos E. LDAP: -. [S. l.], 26 jun. 2005. Disponível em:

https://www.hardware.com.br/termos/ldap. Acesso em: 13 set. 2021.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso negado.

A questão será mantida. 

 

O LDAP por si não faz compartilhamento de pastas e arquivos.
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002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3123
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

Peço que seja ANULADA por não possuir o nome dito como certo pela banca.

Referências

THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 7ª. ed. Reio de Janeiro, Ed. Elsevier, 2019.

Situação

Questão Mantida

Análise

A resposta para essa questão encontra-se no capítulo 7 da referência O?BRIEN, T.R. Radiologia de equinos. 1ª Ed. São Paulo,

Ed. Roca, 2007 citada no edital, páginas 92 a 113. Nela pode-se observar que as letras a)lateromedial, c)skyline flexora e

d)dorso65proximal-palmarodistal oblíqua são utilizadas na avaliação da extremidade distal do membro equino. Além disso, a

terminologia craniocaudal é incorreta para qualquer estrutura abaixo do carpo e tarso em equinos e demais espécies animais, sendo

referida como dorsopalmar ou dorsoplantar, como pode ser encontrada na referência citada pelo requerente e na página 6 da referência

KEALY, J.K.; GRAHAM, J.P.; MCALLISTER, H. Radiologia e Ultrassonografia do Cão e do Gato. 5ª edição, Rio de Janeiro, Ed.

Guanabara Koogan, 2012.
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002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3124
Cargo

Prova

Específica Operador de Luz

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Eu, Mario Leonardo Silva Marques, portador do documento de identidade nº 14.375.796, apresento o presente recurso contra a resposta

da questão de número 20 do gabarito preliminar publicado na última segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, referente a prova

objetiva para a vaga de ?Operador de Luz?.  Na questão n. 20, lê-se como enunciado "Em relação ao sistema de cores RGB,

utilizado em refletores e lâmpadas, assinale a afirmativa CORRETA:". A alternativa correta, de acordo com o gabarito preliminar

supracitado, é a de letra "A", onde se lê "a) RGB é a sigla do sistema subtrativo de cores, correspondente a Red (vermelho), Green

(verde) e Blue (Azul). Nesse sistema, o branco é obtido pela ausência das três outras cores."  De acordo com livro "Da cor à cor

inexistente", de Israel PEDROSA, no trecho em que se lê sobre cor geratriz ou cor primária pode-se observar que cor primária:  "é

cada uma das três cores indecomponíveis que, misturadas em proporções variáveis, produzem todas as cores do espectro. Para os

que trabalham com cor-luz, as primárias são: vermelho, verde e azul-violetado. A mistura dessas três luzes coloridas produz o branco,

denominando-se o fenômeno de síntese aditiva (ilust. 2)." (PEDROSA, p. 22, 2010).  Tomando como base a citação anterior,

observa-se que a alternativa dada como correta no gabarito preliminar não procede já que, no sistema de cores RGB, o branco se dá

pela mistura das três cores-luz primárias e não ?pela ausência das três outras cores?, tornando a letra ?A? da questão de

n. 20 incorreta.  Além disso pode-se notar que, dentre as alternativas da questão de n. 20 não há outra resposta correta, pelos

seguintes motivos:  1º - Nas alternativas ?B? e ?D? da questão de n. 20 lê-se, em ambas, que RGB corresponde a ?Red

(vermelho), Green (verde) e Black (preto).?, tornando-as incorretas, pois o significado da sigla RGB é Red (vermelho), Green (verde) e

Blue (azul);  2º - Na alternativa ?C? da questão de n. 20 lê-se ?c) RGB é a sigla do sistema aditivo de cores, correspondente

a Red (vermelho), Green (verde) e Blue (azul). Nesse sistema, o branco é obtido pela ausência das três outras cores?. A primeira

frase da alternativa de letra ?C? está correta, porém pode-se perceber que, assim como na alternativa de letra ?A?, foi

afirmado que ?o branco é obtido pela ausência das três outras cores? quando, de acordo com Israel PEDROSA, o branco se dá

pela mistura das três cores-luz primárias.  Sendo assim, venho pedir através da interposição deste recurso a possível anulação

da questão de n. 20 da prova objetiva para a vaga de ?Operador de Luz?, referente ao Edital nº 02/2019 da Universidade Federal

de Viçosa (UFV).

Referências

PEDROSA, Israel. "Da cor à cor inexistente". 10. Ed. 1. reimpr. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2010. 256 p. Il. Publicado em parceria com

as editoras Senac Rio, Senac São Paulo e Senac Distrito Federal.

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito, questão anulada.
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002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3125
Cargo

Prova

Específica Operador de Luz

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

NA QUESTÃO 33, COR-PIGMENTO REFERE-SE AO SISTEMA SUBTRATIVO(CMY OU CMYK), SENDO ASSIM, A RESPOSTA

CORRETA SERIA A ALTERNATIVA ( C ). PÁGINA 8

Referências

PÁGINA 8 DO ANEXO

Situação

Questão Mantida

Análise

Indeferido, a questão que trata do tema referido pelo requerente é a 20 e não a questão 33.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 36 de 49



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 27/09/2021 às 10:09:27

002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3126
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

O Item II, segundo a Portaria 453/98, item 3.5 (a) sobre o processo de licenciamento, está descrito da seguinte forma: ?Aprovação,

sob os aspectos de proteção radiológica, do projeto básico de construção das instalações?, e o (b) diz: ?Emissão do

Alvará de funcionamento?. A parte da frase que está incompleta, está em negrito, pois não se refere ao projeto básico de

construção das instalações. Porém o item III, segundo a Portaria 453/98, item 3.8 (b), diz: ?Ficha cadastral devidamente

preenchida e assinada, conforme apresentado no Anexo B?; item (c; i) diz: ?termo de responsabilidade primária, assinado pelo

responsável legal; e o item (c; iii), diz: ?termo de proteção radiológica, assinado pelo supervisor de proteção radiológica em

radiodiagnóstico (SPR) do serviço. Da mesma forma, comparando com i item II, o item III também demonstra estar incompleto, pois

não deixa evidente a necessidade das assinaturas do responsável legal e do supervisor de proteção radiológica, como destaco em

negrito. Logo, apenas a alternativa I, está completa.  Como não existe nenhuma alternativa apenas com o item I, a questão deve ser

anulada. 

Referências

http://www.conter.gov.br/uploads/legislativo/portaria_453.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

A afirmativa III. ?Ficha cadastral devidamente preenchida e assinada, termo de responsabilidade primária e termo de proteção

radiológica fazem parte da documentação necessária para solicitação de alvará de funcionamento inicial do serviço?, de

acordo com a língua portuguesa está completa, uma vez que a afirmativa não determina que os documentos citados são os únicos

necessários e sim que eles fazem parte da documentação. 
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002/2019/PGP - Concurso Público

Contra o gabarito oficial
Protocolo

3127
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

O gabarito oficial indica que a opção correta da Questão 28 é a letra A. No entanto, as assertivas A e C são semelhantes, conforme

destacado no arquivo em anexo. Acredito que este erro de digitação/impressão da prova é passível de anulação desta

questão.

Referências

Erro de digitação/impressão.

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito.

A questão será anulada. 
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3128
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

Na segunda afirmativa da questão 30, temos que ? é utilizado para exibir um resumo do espaço livre em disco e o parâmetro  é

utilizado para exibir o resultado em potência de 1024.?  Nessa afirmativa, encontramos algumas discordâncias, pois o comando  ele

pode ser usado para mostrar o espaço livre em disco, porém, ele nem sempre precisa ser usado para esta finalidade, ele pode ser

usado também mostrar o espaço ocupado e a porcentagem de uso de seus respectivos pontos de montagem.   De acordo com o site

GuiaFoca, o comando  mostra o espaço livre/ocupado de cada partição e o uso do comando com a opção  exibe o espaço

livre/ocupado em MB, KB, GB ao invés de blocos.  Uma segunda inconsistência, é em relação ao uso da palavra resumo, uma vez

que, o comando  não apresenta o resumo, ele exibe de forma completa o uso livre/usado de cada partição montada no disco. 

?Para ver a quantidade de espaço disponível em todos os sistemas de arquivos montados em seu computador Linux, digite df sem

opções". (NEGUS, 2014)  Uma terceira observação é em relação ao parâmetro  que irá exibir o resultado em potência de

1024. Isso ocorre na exibição do espaço usado/livre, mas não ocorre em toda a saída do comando, conforme mostrado na

porcentagem de uso, onde o resultado não usa potência de 1024.

Referências

COMANDOS Diversos. GUIAFOCA. Disponível em: https://guiafoca.org/guiaonline/intermediario/ch10s03.html. acesso em: 15 de set.

2021.  NEGUS, Christopher. Linux ? a Bíblia. 8º Ed. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2014. 852 p. ISBN: 978-85-7608-774-8

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso negado.

A questão será mantida. 

O comando é para exibir informações do disco disco.

Note que não existe na afirmação a informação que o comando exibe <apenas> um resumo do espaço livre em disco.

Sobre o uso palavra resumo, ela não altera o sentido da afirmação.

Sobre a saída do comando <df>, existe a informação nas colunas da saída do comando que deixa claro o tipo de informação em

cada coluna exibe.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3129
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

21

Justificativa

Quero a anulação desta questão, pois na correlação, afirma que a origem do feixe de raio x se dá com o anodo(3), mas quem

origina o feixe de raio x é o catodo, com o feixe de elétrons ao bater no anodo. E também afirma que o diafragma do feixe de luz(7)

limita a abertura do feixe primário, o que está errado, quem limita a abertura do feixe primário do raio x é o colimador. 

Referências

Livro Técnicas Radiográficas, Antonio Biasoli Jr.

Situação

Questão Mantida

Análise

A correlação está certa, baseado no fato de que o feixe de raios X se forma no anodo, ou seja, a sua origem é no anodo. A partir do

catodo tem-se apenas o feixe de elétrons, que é necessário para a formação do feixe de raios-x, mas neste momento no catodo

ainda não existe o feixe de raios X. Ainda, deve-se considerar que colimador e diafragma são sinônimos. Ambas as respostas

encontram-se na referência THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 7ª. ed. Reio de Janeiro, Ed. Elsevier, 2019. Por fim,

deve-se considerar que o Livro Técnicas Radiográficas, Antonio Biasoli Jr., citada pelo requerente, não consta do conteúdo

programático divulgado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2019 publicado no Diário Oficial da União (DOU) de

29/03/2019.    
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3130
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

O gabarito da questão 29 está errado, pois afirma que a densidade física NÃO é um fator afeta o detalhamento da imagem, mas

densidade física pode ser a espessura de uma parte do corpo do paciente a ser radiografada, o que afeta. O gabarito correto é a letra B,

uso da GRADE anti-difusora, que não afeta o detalhamento da imagem radiográfica, quando esta mesma é usada. 

Referências

printei a página da internet que explica sobre esse erro.

Situação

Questão Mantida

Análise

O recurso deve ser indeferido pois (1) densidade física não é sinônimo de espessura e (2) utilização da grade antidifusora afeta o

detalhamento da imagem uma vez que limita a radiação dispersa, impedindo que feixes oblíquos atinjam o filme. Ambas afirmativas

podem ser encontradas na referência THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 7ª. ed. Reio de Janeiro, Ed. Elsevier, 2019.

Ainda, o print apresentado pelo requerente não consta do conteúdo programático divulgado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº

2/2019 publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 29/03/2019
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3131
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

Essa questão tem como incorreta a afirmativa D, porque na projeção ventrodorsal, a sobreposição entre o esterno e a coluna

vertebral dos cães e gatos não permite unicamente a avaliação do posicionamento, mas a principal função e objetivo é evitar a

rotação do plano sagital do animal. A letra B está correta, e não incorreta(o que a questão pede), pois quando se traça uma

projeção lateral, também serve para avaliar se um posicionamento está com ou sem rotação. Então, essa questão teoricamente

teria conflito de gabaritos.

Referências

fiz o print a explicação dessa projeção em uma página da internet.

Situação

Questão Mantida

Análise

A resposta pode ser encontrada no capítulo 3  da referência KEALY, J.K.; GRAHAM, J.P.; MCALLISTER, H. Radiologia e Ultrassonografia

do Cão e do Gato. 5ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 2012 que trata do posicionamento do tórax, assim como no

capítulo sobre radiografia torácica da referência THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 7ª. ed. Reio de Janeiro, Ed.

Elsevier, 2019. Especificamente, a afirmativa D não está incorreta pois a questão não afirma que ?sobreposição entre o

esterno e a coluna vertebral dos cães e gatos não permite unicamente a avaliação do posicionamento? como alega o requerente. A

avaliação dessas estruturas permite várias análises, dentre elas, o posicionamento, mas não apenas o posicionamento. A

projeção lateral também é avaliada quanto a posicionamento, mas o diafragma não é referência para essa avaliação. Ainda,

o print apresentado pelo requerente não consta do conteúdo programático divulgado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº

2/2019 publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 29/03/2019.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3135
Cargo

Prova

Específica Técnico em Herbário

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

A maior família de angiospermas é Asteraceae. A família Orchidaceae é a segunda maior família de angiospermas, sendo a maior

família dentre as monocotiledôneas. A resposta correta da questão é a letra C.

Referências

http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/rodrig59_4/005(014-08).pdf

https://agencia.fapesp.br/maior-familia-de-plantas-do-mundo-ganha-bancos-de-dados-integrados/14927/ https://www.compositae.org/

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Compositae/#statistics http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Orchidaceae/#statistics

Situação

Questão Anulada

Análise

A literatura indicada apresenta informação contraditória para a resposta correta para essa pergunta. Recomendamos sua anulação,

conforme apresentado no recurso.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3136
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

Excelentíssima banca venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão, pois a Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de Junho de

1998 ao qual a questão se refere, foi revogada em 26 de Dezembro de 2019 estando no art. 86 desta mesma Resolução.  Entra em

vigor a Resolução da Diretória Colegiada - RDC N° 330 de 20 de Dezembro de 2019. Publicada no DOU n° 249, de 26 de Dezembro

de 2019. 

Referências

Ministério da Saúde - MS Agência de Vigilância sanitária - ANVISA

Situação

Questão Mantida

Análise

A Resolução da Diretória Colegiada - RDC N° 330 de 20 de Dezembro de 2019. Publicada no DOU n° 249, de 26 de Dezembro de

2019, que cita o requerente foi publicada, em data posterior à publicação do edital para esse concurso público, conforme consta a

seguir.  O conteúdo programático divulgado no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2019 foi publicado no Diário Oficial da

União (DOU) de 29/03/2019
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3137
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

Sobre a prova de técnico de tecnologia da informação, questão 19, item 3 (III), o gabarito diz que a afirmação é falsa, porém

isso não é verdade, o item deveria ser verdadeiro. Segundo o Gabriel Torres, quanto maior a frequência de transmissão menor o

alcance. Segundo Tanenbaum, a banda de 5 GHz pode ser melhor para algumas aplicações, embora tenha um alcance mais curto, em

virtude da frequência mais alta.  Questão da prova: 19. III. O padrão 802.11ac pode operar na frequência de 2.4 GHz, com alcance

maior do que na frequência de 5 GHz.   Gabriel Torres: ?Uso da Faixa de 5 GHz: A vantagem da faixa de frequência de 5 GHz é que

ela é menos utilizada (pois há outros dispositivos que usam a frequência de 2,4 GHz, como telefones sem fio, fornos de micro-ondas,

sistemas de controle remoto etc.) e, portanto, possui menos interferência, o que se traduz em uma maior taxa de transferência prática

(throughput). No entanto, quanto maior a frequência de transmissão menor o alcance.?   Tanenbaum: ?A banda de 2,4 GHz

costuma ser mais sobrecarregada do que a de 5 GHz, de modo que esta pode ser melhor para algumas aplicações, embora tenha um

alcance mais curto, em virtude da frequência mais alta.?

Referências

Torres, Gabriel. Redes de computadores - 2 ª Edição, Versão Revisada e Atualizada (09/09/2021). ISBN: 978-85-52971-00-9 2018.

Capítulo 6, página 178. Tanenbaum, Andrew S. Redes de computadores; tradução Daniel Vieira; São Paulo: Pearson Prentice Hall,

2011, 5ª Edição. ISBN: 978-85-7605-924-0. Capítulo 4, página 189.

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3138
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

24

Justificativa

A alternativa letra a, está correta. Analisando o arquivo /etc/passwd é possível identificar que o usuário possui senha configurada.

Esse arquivo não armazena a senha, mas podemos usá-lo para saber se o usuário tem senha configurada.  Conforme o site Linux

Professional Institute, o arquivo  /etc/passwd é um arquivo legível por todos contendo uma lista de usuários em linhas separadas e em

cada linha existem sete campos delimitados por dois pontos e o campo senha mostra uma senha criptografada ou um x no caso de senhas

shadow.  ?O caractere x indica que a senha está dentro do arquivo /etc/shadow. Antigamente, a senha do usuário era colocada dentro

do /etc/passwd?. (MOTA FILHO, 2012)   Caso o letra x seja apagada da linha do usuário, ele conseguirá entrar no sistema sem senha.

Em anexo, um exemplo prático dessa configuração.

Referências

MOTA FILHO, João Eriberto. Descobrindo o Linux: entenda o sistema operacional GNU/Linux. 3ºed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec,

2012. 924 p. ISBN 9788575222782. CRIANDO usuários e grupos. Linux Professional Institute. Disponível em:

https://learning.lpi.org/pt/learning-materials/010-160/5/5.2/5.2_01/. Acesso em: 15 de set. 2021.

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada é válida e portanto a questão será anulada.
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3139
Cargo

Prova

Específica Técnico em Radiologia

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

Excelentíssima banca venho por meio deste recurso pedir a anulação da questão, pois a questão pede a afirmativa incorreta, a

opção (B) que foi o gabarito e a opção (D) estão incorretas ou seja as duas questões estão corretas, sendo passiva a questão

de anulação.   A opção (D) diz deve-se optar por uma técnica com maior miliamperagem para maximizar a escala de cinza.  Para

que a escala de cinza seja maximizada precisa do FATOR TEMPO que é a miliamperagem mais o tempo (s), formando assim o (mAs),

que é determinante para maximizar a escala de cinza e não é citado pela opção (D) apenas cita miliamperagem que é um dos

fatores, mas ele sozinho não determina a escala de cinza.

Referências

Livro Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatômica associada. 7ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Elsevie, 2010.  Autores: 

Kenneth L. BONTRAGER John P. Lampignano  

Situação

Questão Mantida

Análise

Confirma-se o gabarito na letra ?b) deve-se colimar o feixe para incluir desde o diafragma, ao nível da primeira vértebra lombar, até

a pelve? que está incorreta, uma vez que o diafragma se estende além da primeira vértebra lombar, para dentro do gradil costal.

Entende-se que a miliameragem (mA), como dito pelo próprio requerente, é um dos fatores envolvidos na cálculo do mAs e, portanto,

torna a afirmativa d) correta. Tais detalhes podem ser encontrados no capítulo 1 da referência THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia

veterinária. 7ª. ed. Reio de Janeiro, Ed. Elsevier, 2019.   
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3140
Cargo

Prova

Específica Técnico de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

Sobre a prova de técnico de tecnologia da informação, questão 28, item 3 (III), o gabarito diz que a afirmação é falsa, porém

não faz sentido. Quando um documento é aberto com outro aplicativo de processamento de texto, considere a composição (as

palavras) e a formatação (a aparência) como tarefas distintas. Um exemplo: se abrir um documento do Word em um outro editor de

texto e salvá-lo em seguida, o documento será o mesmo? 

Referências

Disponível em:  Acesso em: 15/09/2021 às 17:45.

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito.

A questão será anulada. 
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Contra o gabarito oficial
Protocolo

3141
Cargo

Prova

Português Nível D

Gabarito

1

Questão

2

Justificativa

"Vivemos em crise" = Rebate a conclusão do texto   LETRA B

Referências

Segundo dicionário

Situação

Questão Mantida

Análise

Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo, dotado de coesão e coerência, pois a

interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, na conclusão do texto 1, as autoras

ratificam a arte como recurso que pode ?salvar-nos? da crise que vivemos, o que torna evidente que, ao afirmar ?Vivemos em

crise?, elas não refutam uma premissa do texto. Em função disso, a alternativa correta da questão 5 corresponde à letra (c).
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