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SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  

DE INSTRUTORES DE INFORMÁTICA 
 
 

DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS E GABARITO DEFINITIVO 
 
 

A Comissão de Seleção, no uso das atribuições conferidas pelo Edital de Seleção 

002/2017, torna público as RESPOSTAS DOS RECURSOS E GABARITO 

DEFINITIVO referente à etapa da prova objetiva do processo de seleção pública 

simplificada para contratação temporária de instrutores de informática. 

 

 

QUESTÃO 03. RECURSO INDEFERIDO.  

A questão solicita exemplos de hardware externos, sendo consenso nos diversos 

manuais exemplos de hardware externos os itens discriminados na questão “C”.  

 

 

QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO.  

A questão solicita o aplicativo da suíte Microsoft Office mais indicado para elaboração 

de gráfico representando gráficos e não o mais indicado conforme o artigo “Usar o 

Access ou Excel para gerenciar dados”, presente no site de suporte oficial da Microsoft 

Office: https://support.office.com/pt-br/article/Usar-o-Access-ou-Excel-para-gerenciar-

os-dados-09576147-47d1-4c6f-9312-e825227fcaea  

 

 

QUESTÃO 25. RECURSO DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 

 

 

QUESTÃO 26. RECURSO INDEFERIDO. 

A questão solicita que seja descrito o ENDEREÇO desejado a ser digitado e não uma 

busca pelo nome do arquivo. 

 

 

QUESTÃO 36. RECURSO INDEFERIDO. 

A assertiva b, está em conformidade com o artigo 13 e seu §1º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. O artigo 13 do ECA, estabelece: Os casos de suspeita ou 

confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos 

contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho 

Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. O § 1º do 

mesmo artigo dispõe: § 1o As gestantes ou mães que manifestem interesse em 

entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem 

constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.  A letra c, por sua vez, não 
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está correta pois na adoção permanece os impedimento matrimoniais, o que não 

constou na questão. 

 

 

 

GABARITO DEFINITIVO APÓS RECURSO 

 

 

 

 

 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

01 c 11 d 21 c 31 b 

02 e 12 b 22 b 32 b 

03 c 13 a 23 b 33 b 

04 e 14 c 24 e 34 c 

05 d 15 c 25 anulada 35 d 

06 d 16 e 26 b 36 b 

07 c 17 d 27 c 37 e 

08 a 18 e 28 a 38 a 

09 e 19 a 29 c 39 d 

10 b 20 e 30 d 40 e 
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