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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO 

  

Cargo: M01 - ASSISTENTE DE CRECHE                                                                                                                                                                                                                                       

Disciplina: Informática Básica                                                                                                                                                                                                                                               

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

16 

as alterações serão salvas no 
arquivo original 

Conforme o centro de suporte da Microsoft, ao selecionar a opção Salvar, 

as alterações serão salvas no arquivo original. Sendo assim, por não haver 

qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se 

improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

17 acionar o Gerenciador de Tarefas 

Em qualquer versão do Windows, após se executar a combinação de 
teclas CTRL + ALT + DEL pode-se acionar o Gerenciador de Tarefas. As 
demais alternativas não podem ser realizadas através da execução dessa 
combinação de teclas de atalho. 

INDEFERIDO - 

18 

 

Num sistema Correio Eletrônico, a imagem que representa que o email 

possui um ou mais arquivos anexados é . Esta mesma imagem, 

dependendo de sua localização no sistema de arquivo eletrônico também 

permitirá anexar arquivos. 

INDEFERIDO - 

19 rodapé 

No Microsoft Office Word, para exibir o número da página na parte inferior 
de um documento, recomenda-se utilizar o recurso Rodapé. Para exibir na 
parte superior, recomenda-se utilizar o recurso Cabeçalho. As demais 
opções não se aplicam. 

INDEFERIDO - 

20 acesso à Internet 

Para se ter acesso a um arquivo armazenado num sistema de Cloud 
Storage é preciso ter acesso à Internet, já que o conceito de Cloud Storage 
está relacionado ao armazenamento de informações num servidor externo, 
com acesso via Internet, seja via rede Wi-Fi ou não. Uma rede Wi-Fi não é 
pré-requisito de acesso ao Cloud Storage. 

INDEFERIDO - 

22 

existência e difusão da Internet e 
tecnologias afins. 

Sem a existência de tais tecnologias e a inclusão digital, o uso e difusão 
das redes sociais seria restrito a um público muito limitado e sem recursos 
avançados de compartilhamento de informações. 

INDEFERIDO - 

24 Uma célula 

Cada uma das áreas demarcadas ( ) representam uma célula. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em 
seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. 
 

INDEFERIDO - 
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Cargo: M02 - ASSISTENTE EDUCACIONAL                                                                                                                                                                                                                                    

Disciplina: Informática Básica                                                                                                                                                                                                                                               

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

20 acesso à Internet 

Para se ter acesso a um arquivo armazenado num sistema de Cloud 
Storage é preciso ter acesso à Internet, já que o conceito de Cloud Storage 
está relacionado ao armazenamento de informações num servidor externo, 
com acesso via Internet, seja via rede Wi-Fi ou não. Uma rede Wi-Fi não é 
pré-requisito de acesso ao Cloud Storage. 

INDEFERIDO - 
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Cargo: M03 - ASSISTENTE ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                         

Disciplina: Informática Básica                                                                                                                                                                                                                                               

     

Questão Gabarito por extenso Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

16 

as alterações serão salvas no 
arquivo original 

Conforme o centro de suporte da Microsoft, ao selecionar a opção 
Salvar, as alterações serão salvas no arquivo original. Sendo assim, por 
não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, 
considera-se improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

19 rodapé 

No Microsoft Office Word, para exibir o número da página na parte 
inferior de um documento, recomenda-se utilizar o recurso Rodapé. 
Para exibir na parte superior, recomenda-se utilizar o recurso 
Cabeçalho. As demais opções não se aplicam. 

INDEFERIDO - 

23 pastas 

As informações contidas na barra representam pastas. A imagem  é 

utilizada como padrão em todas as versões do explorador de arquivo 

do Windows para representar pastas. 

INDEFERIDO - 

24 célula 

Cada uma das áreas demarcadas ( ) representam uma célula. 
Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em 
seu gabarito, considera-se improcedente o recurso impetrado. 
 

INDEFERIDO - 

25 

utilizar opções de navegar 

anonimamente, quando usar 

computadores de terceiros 

Conforme o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de 
Segurança no Brasil, ao utilizar as opções de navegar anonimamente no 
uso de computadores de terceiros, informações sobre a navegação, 
incluindo cookies, não serão gravadas. Sendo assim, por não haver 
qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se 
improcedente o recurso impetrado. 

INDEFERIDO - 

 

 

 


