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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015
AVISO Nº 07 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas CANOASTEC, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que segue:
1.

Das respostas aos recursos administrativos sobre questões anuladas ou alteradas do gabarito oficial das
provas objetivas.

CONHECIMENTOS GERAIS – PARA TODOS OS EMPREGOS
Língua Portuguesa
Questão 01– Gabarito mantido
A crase se faz necessária na primeira lacuna, pois o termo “em relação” exige preposição.

Questão 02– Gabarito mantido
Não há outra forma de grafia para as palavras “através” e “isonomia”; já o vocábulo “está” é acentuado por se tratar de um verbo.

Legislação
Questão 12 – Gabarito anulado
O fato da CTPS ser utilizada como documento de identificação no dia da prova poderia proporcionar vantagens na resolução da
questão.

Questão 13 – Gabarito mantido
A Consolidação das Leis do Trabalho consta no conteúdo programático do presente edital. Ademais, a questão está em
conformidade com o artigo 59 da CLT.

Questão 15 – Gabarito mantido
A Consolidação das Leis do Trabalho consta no conteúdo programático do presente edital. O enunciado da questão está claro
quanto ao que pretende, não havendo outra possibilidade de alternativa correta senão a alternativa B.

Questão 16 – Gabarito mantido
A Consolidação das Leis do Trabalho consta no conteúdo programático do presente edital.

Questão 17 – Gabarito mantido
A Consolidação das Leis do Trabalho consta no conteúdo programático do presente edital. Ademais, o enunciado da questão
está claro quanto ao que pretende.

Questão 19 – Gabarito mantido
O Título Dos Princípios Fundamentais engloba os artigos 1º ao 4º da Constituição Federal.

Questão 20 – Gabarito mantido
Nenhuma lei poderá ser contrária à Constituição Federal, sob pena de ser considerada Inconstitucional. Ademais, a questão está
em conformidade com o artigo 14 da Constituição Federal.

Raciocínio Lógico
Questão 21 – Gabarito mantido
Considere as proposições abaixo:
P: Pedro mora em Canoas.
Q: Maria mora em Porto Alegre.
A negação da sentença “P ^ Q” pode ser escrita como “~P v ~Q”. Esta última expressão, não estando listada nas alternativas,
pode ser reescrita como sendo “P  ~Q”, sendo esta proposição equivalente logicamente à anterior e, portanto, uma negação
para a sentença apresentada com os verbos devidamente conjugados. (Basta construir a tabela verdade para verificar que
ambas as proposições são equivalentes, isto é, no sentido lógico são iguais). OBS.: “P  ~Q”: Se Pedro mora em Canoas, então
Maria não mora em Porto Alegre.
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Questão 22 – Gabarito mantido
O Gabarito Preliminar já determina como resposta correta a alternativa A.

Questão 27 – Gabarito mantido
Inicialmente tinha 07 homens e 13 mulheres na sala. Após a saída das mencionadas pessoas, restaram 05 homens e 10
mulheres. A questão trata sobre a razão (porcentagem) sobre homens e mulheres nesta sala nas duas situações. Inicialmente
tínhamos 35% homens e 65% mulheres. Após a saída o novo número é 33,3% homens e 66,7% mulheres, em valores
aproximados. Logo a alternativa B está correta. A alternativa E não está correta, pois o dobro do número de mulheres é 20, e
este não é o número de homens na sala.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR EMPREGO

Técnico Administrativo
Questão 30 – Gabarito mantido
O item II do artigo 3º da lei nº 10.520 indica que são vedadas, durante a fase preparatória do pregão, especificações que limitem
a competição, pois isso contraria preceitos constitucionais que devem ser observados pelas licitações. A supressão dos adjetivos
“excessivas”, “irrelevantes” ou “desnecessárias” na alternativa B da questão, apesar de presentes no texto original da referida lei,
não torna a alternativa divergente em relação à mesma. Por essa razão o gabarito deverá ser mantido.

Questão 31 – Gabarito mantido
O fluxograma, apesar de ser a mais importante ferramenta utilizada na gestão de processos, ainda assim, não representa ou
caracteriza a amplitude da gestão de processos, pois essa, a partir do mapeamento dos fluxos, abrange a análise, redesenho e
acompanhamento dos processos bem como a tomada de decisão e a condução dos mesmos.

Técnico de Infraestrutura de TI e Comunicação
Questão 32 – Gabarito mantido
A alternativa A é incorreta, portanto o Gabarito Preliminar determina como resposta correta a alternativa C.

Questão 36 – Gabarito mantido
É possível utilizar outros sistemas de arquivos no Windows 7.

Questão 38 – Gabarito mantido
A resposta da questão independe da versão do Word.

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas
Questão 37 – Gabarito mantido
O conteúdo “Desenvolvimento de Sistemas” está expresso no Edital, e as bibliografias sugeridas incluem HTML.

Analista de Infraestrutura de TI e Comunicação
Questão 29 – Gabarito mantido
O uso da preposição em nada altera o entendimento da questão.

Questão 30 – Gabarito mantido
Trata-se de uma questão de complementação do comando (enunciado), portanto, a alternativa correta complementa
corretamente a frase, indicando o tipo de memória e suas características.

Questão 32 – Gabarito mantido
Metropolitan Area Network (MAN) é um termo genérico que define um determinado tipo de área de cobertura em qualquer tipo de
rede, podendo ser cabeada ou sem fio. No comando da questão, quando se fala em “redes sem fio” e em “estação rádio base”,
fica claro que é de redes sem fio que a questão aborda. O gabarito indicado trata-se de MAN e não de WAN, visto que
claramente a questão se refere a “mesma estação rádio base”. No caso de uma rede com abrangência WAN, é inviável a
utilização de uma mesma estação.

Questão 33 – Gabarito mantido
Quanto à assertiva I, o modelo TCP/IP é uma especialização do modelo de referência OSI, portanto é baseado em uma proposta
da ISO. Sobre a assertiva II, por ser baseado no OSI, o modelo TCP/IP pode ter variação no número de camadas, inclusive
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alguns autores o consideram com 5 camadas (separando Física e Enlace), enquanto outros autores consideram 4 camadas (sem
tal separação). Sobre a assertiva IV, é um dos requisitos do modelo TCP/IP a independência entre camadas, para permitir a
alteração de protocolos, por exemplo, mudança de versão do protocolo IP, sem afetar as demais camadas.

Questão 34 – Gabarito mantido
As tecnologias dependem da faixa de frequência de operação, mas não necessariamente do tipo de antena que está sendo
utilizado. Um claro exemplo se aplica à telefonia celular, onde o sistema pode-se utilizar de antenas ominidirecionais ou de
conjuntos de antenas direcionais. O mesmo pode ocorrer em redes do tipo WiFi (IEEE 802.11).

Questão 36 – Gabarito mantido
No comando chmod, o primeiro número corresponde às permissões ao dono do arquivo, sendo que 4 permite acesso de leitura.

Questão 38 – Gabarito mantido
A transmissão de áudio e vídeo tipicamente irá utilizar outros protocolos, como RTP, consequentemente utilizando UDP e não o
HTTP.

Questão 40– Gabarito mantido
O Gabarito Preliminar já determina como resposta correta a alternativa A.

Analista de Processos e Sistemas
Questão 30– Gabarito mantido
Existe a flag/campo DF que, quando acionada, indica que não poderá haver fragmentação, conforme coloca a assertiva III.

Questão 36– Gabarito mantido
A incompatibilidade entre as ferramentas existentes e a inflexibilidade na criação de documentação são dois pontos negativos
das ferramentas CASE, conforme consta nas bibliografias sugeridas no edital de abertura do certame.

Questão 37– Gabarito mantido
O comportamento das classes pode ser estendido através da herança. Sobre o construtor, ele é específico, portanto não
configura resposta correta.

Canoas / RS, 31 de março de 2015.

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas – CANOASTEC
José Eduardo Bueno de Oliveira
Diretor Presidente
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