Cargo: P03 – Filosofia
Disciplina: INFORMÁTICA

Questão

Gabarito por
extenso

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Justificativa

Resposta
Alterada
para:

18

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO PROCEDE. A
Banca esclarece que o argumento do candidato nada tem a ver com a questão. O argumento
46, 19 e
trata do assunto redes de computadores e a questão 18 de uma planilha em Excel. Do INDEFERIDO
=MENOR(A6:D6;1)
exposto, a Banca entende que a questão está clara e correta e deve ser mantida, bem como o
gabarito..

-

19

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO PROCEDE. Na
questão foi dito que Entre os equipamentos de interconexão de redes de computadores, um
se caracteriza por viabilizar a conexão entre os provedores e os diversos dispositivos que
acessam a internet, atribuindo um endereço lógico IP do tipo 192.168.0.1 por meio do serviço
DHCP. Esse equipamento é conhecido por router, que corresponde à letra D do gabarito, de
acordo com a referência bibliográfica TANENBAUM & WETHERALL. Redes de
Computadores, Pearson, 2011, que constitui um dos principais livros da área de redes. A INDEFERIDO
Banca esclarece que o serviço DHCP é configurado em um routers, nunca em um hub, este
último funciona apenas como um dispositivo passivo. A palavra routers em inglês é traduzida
para roteador em português, sendo a terminologia em inglês de domínio público e largamente
empregada pelos profissionais da área. A palavra bluetooth representa uma tecnologia para
transmissão de sinais. Do exposto, a Banca entende que a questão está clara e correta e
deve ser mantida, bem como o gabarito.

-

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO PROCEDE. A
questão trata do uso dos recursos do Google Chrome, um dos browsers mais utilizados pelos
internautas para navegação em sites na internet. A resposta é a que corresponde à letra A do
gabarito, conforme a referência https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pt-BR. INDEFERIDO
A Banca esclarece que se o candidato executar o procedimento descrito na questão vai
comprovar o acerto do gabarito. Nada há de errado na questão! Do exposto, a Banca entende
que a questão está clara e correta e deve ser mantida, bem como o gabarito.

-

20

router

1

Cargo: P04 – Geografia
Disciplina: INFORMÁTICA

Questão

19

Gabarito por
extenso

router

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Justificativa

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO PROCEDE. Na
questão foi dito que Entre os equipamentos de interconexão de redes de computadores, um se
caracteriza por viabilizar a conexão entre os provedores e os diversos dispositivos que acessam a
internet, atribuindo um endereço lógico IP do tipo 192.168.0.1 por meio do serviço DHCP. Esse
equipamento é conhecido por router, que corresponde à letra D do gabarito, de acordo com a
referência bibliográfica TANENBAUM & WETHERALL. Redes de Computadores, Pearson, 2011,
INDEFERIDO
que constitui um dos principais livros da área de redes. A Banca esclarece que o serviço DHCP é
configurado em um routers, nunca em um hub, este último funciona apenas como um dispositivo
passivo. A palavra routers em inglês é traduzida para roteador em português, sendo a terminologia
em inglês de domínio público e largamente empregada pelos profissionais da área. A palavra
bluetooth representa uma tecnologia para transmissão de sinais. Do exposto, a Banca entende que
a questão está clara e correta e deve ser mantida, bem como o gabarito.

2

Resposta
Alterada
para:

-

Cargo: P06 – Letras/Inglês
Disciplina: INFORMÁTICA

Questão

19

Gabarito por
extenso

router

Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Justificativa

Após análise da argumentação do candidato, a Banca é de parecer que NÃO PROCEDE. Na
questão foi dito que Entre os equipamentos de interconexão de redes de computadores, um se
caracteriza por viabilizar a conexão entre os provedores e os diversos dispositivos que acessam
a internet, atribuindo um endereço lógico IP do tipo 192.168.0.1 por meio do serviço DHCP. Esse
equipamento é conhecido por router, que corresponde à letra D do gabarito, de acordo com a
referência bibliográfica TANENBAUM & WETHERALL. Redes de Computadores, Pearson, 2011,
INDEFERIDO
que constitui um dos principais livros da área de redes. A Banca esclarece que o serviço DHCP
é configurado em um routers, nunca em um hub, este último funciona apenas como um
dispositivo passivo. A palavra routers em inglês é traduzida para roteador em português, sendo a
terminologia em inglês de domínio público e largamente empregada pelos profissionais da área.
A palavra bluetooth representa uma tecnologia para transmissão de sinais. Do exposto, a Banca
entende que a questão está clara e correta e deve ser mantida, bem como o gabarito.

3

Resposta
Alterada para:

-

