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O erro material da questão, no qual se coloca o protocolo IEEE 8.11 ao invés de 802,11, é um erro
que produz dúvida, mesmo que, para redes de computadores, o padrão IEEE seja apenas o 802,xxx.
A escrita 8.11 induz a uma dúvida razoável, já que há ausência de caracteres (no caso os caracteres Deferido
“02), podendo ser confundido com o padrão IEEE 803, motivo pelo qual o pedido de anulação foi
deferido.

42

PC3-6400

Conforme https://www.infowester.com/memddr3.php, as características indicadas na questão são
adequadas à memória DDR3 PC3-6400.O gabarito está correto

Indeferido

-

Balckboard

No caso exposto nessa questão, considerando o contexto de ensino à distância, o erro material, de
estar escrito Balckboard, ao invés de Blackboard, não produz dúvida razoável, uma vez que, ao se
digitar Balckboard em um software de busca pela internet, o resultado é associado, sem nenhuma
dubiedade, a Blackboard. Como mostrado em, http://www.abed.org.br/congresso2015
/anais/pdf/BD_303.pdf , a resposta está associada, à Blackboard. O eventual erro de escrita não é
suficiente para gerar dúvida razoável. A questão está correta e a resposta está, a despeito do erro
material, dentro do contexto. Não há ausência de caracteres, nem inversão no texto, que não possa
ser compreendida no contexto que se pede a um Técnico de Informática.
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-
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O erro material da questão, no qual se coloca o protocolo IEEE 8.11 ao invés de 802,11, é um
erro que produz dúvida, mesmo que, para redes de computadores, o padrão IEEE seja apenas o
802,xxx. A escrita 8.11 induz a uma dúvida razoável, já que há ausência de caracteres (no caso Deferido
os caracteres “02), podendo ser confundido com o padrão IEEE 803, motivo pelo qual o pedido
de anulação foi deferido.

Balckboard

No caso exposto nessa questão, considerando o contexto de ensino à distância, o erro material,
de estar escrito Balckboard, ao invés de Blackboard, não produz dúvida razoável, uma vez que,
ao se digitar Balckboard em um software de busca pela internet, o resultado é associado, sem
nenhuma dubiedade, a Blackboard. Como mostrado em, http://www.abed.org.br/congresso2015
Indeferido
/anais/pdf/BD_303.pdf , a resposta está associada, à Blackboard. O eventual erro de escrita não
é suficiente para gerar dúvida razoável. A questão está correta e a resposta está, a despeito do
erro material, dentro do contexto. Não há ausência de caracteres, nem inversão no texto, que
não possa ser compreendida no contexto que se pede a um Técnico de Informática.

2

Resposta
Alterada
para:

Anulada

-

