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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARIRÉ - CE

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 
PRELIMINAR

I
DOS RECURSOS

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 01-
ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO que insurgem contra a 
publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla 
Escolha, conforme disposto no Edital da SELEÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CARIRÉ - CEARÁ, CONFORME EDITAL 001/2019.

II

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS

ANÁLISE DOS RECURSOS

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas: 

Questão 03 PROVA 01 
Procedem as alegações do recorrente. 

Questão NULA.

DEFERIDO
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Questão 04 PROVA 01 
Procedem as alegações do recorrente. 

Questão NULA.

DEFERIDO

Questão 05 PROVA 01 
Não procedem as alegações do recorrente. 

A questão é clara e objetiva.

INDEFERIDO

Questão 06 PROVA 01 
Não procedem as alegações do recorrente. 

Sufixos são elementos (isoladamente insignificativos) que, acrescentados a um radical, 
formam nova palavra. Sua principal característica é a mudança de classe gramatical que 
geralmente opera.

Dessa forma, podemos utilizar o significado de um verbo num contexto em que se deve 
usar um substantivo, por exemplo.

Sufixos que formam nomes de ação:
-ada - caminhada -ez(a) - sensatez, beleza
-ança - mudança -ismo - civismo
-ância - abundância -mento - casamento
-ção - emoção -são - compreensão
-dão - solidão -tude - amplitude
-ença - presença -ura - formatura

INDEFERIDO
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Questão 12 PROVA 01 
Procedem as alegações do recorrente. 

Questão NULA.

DEFERIDO

Questão 13 PROVA 01 
Não procedem as alegações do recorrente. 

A questão está correta.

A alternativa B cita o subconjunto de A, logo deve-se usar o símbolo contido ou não 
contido. 
A alternativa D está correta pois traz um subconjunto {w}e usa o símbolo contido.

INDEFERIDO

Questão 17 PROVA 01 
Não procedem as alegações do recorrente. 

A questão é clara, objetiva e não apresenta teor ambíguo.

INDEFERIDO
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Questão 19 PROVA 01 
Não procedem as alegações do recorrente. 

Livro: Curso de Direito Administrativo
Autor: Rafael Carvalho Rezende Oliveira
Editora: Método

Pág. 117
o Governo apresenta características próprias, tais como:
a) compreende os agentes, os órgãos e as entidades que integram a estrutura 
constitucional do
Estado (Poder Executivo, preponderantemente, e o Poder Legislativo);
b) investido de poder político (diretrizes para atuação estatal);
c) é matéria do Direito Constitucional;
d) titularidade preponderante do Executivo, mas também do Legislativo.

INDEFERIDO

Questão 20 PROVA 01 
Procedem as alegações do recorrente. 

QUESTÃO NULA

DEFERIDO

Questão 23 PROVA 01 
Não procedem as alegações do recorrente. 

O usuário ao utilizar o computador, precisa de meios que permitam a entrada de 
desejados e a consequente saída. Para isso existem os periféricos de entrada e saída. O 
periférico de entrada mais comum é o teclado, e o de saída é o monitor de vídeo do 
computador. No caso dos periféricos de entrada, além do teclado existem vários outros 
meios que permitem a entrada dos dados, alguns deles são:
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Fita magnética
Caneta óptica
Cartão magnético
Teclado
Mouse
Scanner
Joystick (utilizados para manipulação de jogos)
Microfones, Etc.

INDEFERIDO

Questão 27 PROVA 01 
Não procedem as alegações do recorrente. 

As versões Starter Edition, Home Basic e Home Premium são recomendadas para 
usuários domésticos, o Windows 7 Starter Edition não vem com a incomoda limitação 
de usar somente 3 programas simultaneamente como acontece no Windows XP Starter 
Edition e Windows Vista Starter Edition. A versão Professional é recomendada para 
usuários de pequenas e médias empresas e conta com recursos adicionais na parte de 
rede como backup e restauração pela rede e a opção de rodar um programa no Modo 
Windows XP. A versão Enterprise é recomendada para usuários de média e grande 
empresa e a versão Ultimate vem com todos os recursos, incluindo suporte a 35 idiomas 
diferentes e sistema de criptografia BitLocker para disco rígido e discos removíveis.

INDEFERIDO

Questão 31 PROVA 01 
Procedem as alegações do recorrente. 

QUESTÃO NULA

DEFERIDO
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Questão 38 PROVA 01 
Não procedem as alegações do recorrente. 

Na hora de programar alguns passos são indispensáveis, como Declarar Variáveis. 
Variáveis podem ser escritas por letras ou números, que representam um valor que pode 
ser mudado a qualquer momento.

Cada variável tem um espaço na memória para armazenar seus dados. Porem existem 
vários tipos de dados, sendo os mais comuns:

Numérico: todo e qualquer tipo número, positivo ou negativo
Reais: podem ser positivos ou negativos e decimais.
Caractere: São os textos. Qualquer número pode entrar aqui, porém não terá 
função matemática.

Saber lógica de programação é saber o melhor jeito de escrever um código, para o 
computador interpretar corretamente. É saber se comunicar com a máquina a partir de 
uma linguagem seja lá qual for.

INDEFERIDO

Questão 49 PROVA 01 
Procedem as alegações do recorrente. 

Quando se faz logoff, estamos encerrando a sessão do usuário. Em outras palavras, seria
como se estivéssemos desligando o computador. Todos os programas e processos serão 
encerrados e os trabalhos não salvos serão perdidos.

Após o logoff, somos direcionados para a tela de login, e caso entremos novamente na 
conta, será necessário esperar que os arquivos do sistema e demais programas 
carreguem novamente, da mesma maneira que acontece quando ligamos o computador.

Quando trocamos de usuário, apenas suspendemos uma sessão para que outra seja 
iniciada. A conta continua ativa e todos os programas continuam abertos e em execução. 
É como se pausássemos uma conta para poder acessar outra.
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Ao contrário do que acontece com o logoff, a troca de usuário mantém todos os 
programas e processos em execução rodando, o que possibilita um rápido retorno à 
conta anterior, sem que seja necessário esperar o Windows e outros programas 
carregarem para iniciar a utilização do computador.

Responde à questão a alternativa A.

DEFERIDO

III
DAS CONCLUSÕES

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 

001/2018 que rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se 

constitui na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 

pela qual não caberão recursos adicionais”.

Publique-se,

Fortaleza – CE 17 de julho de 2019.

CONSULPAM


