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Conforme Edital n° 01/2012 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Iguatama/MG, a empresa 
organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas 
divulgado em 22/10/2012, ordenado por cargo, conforme a seguir: 
 

Nome N° de Inscrição Cargo 

Gislene Geraldo 
Adriedson Aparecido Lemos 

1219 
1124 

Auxiliar de Enfermagem 
Fiscal de Serviços 

 
QUESTAO  25 
Sem utilizar o mouse qual das alternativas abaixo pode resetar o computador pelo teclado? 

[A] ALT+TAB+F3 
[B] CTRL+ESC 
[C] ALT+F4 
[D] CTRL+ALT+DEL  
Ponderamos os seguintes aspectos: 
ASPECTO  1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”.  
ASPETO  2 – O comando da questão solicita  a alternativa que “PODE” realizar o reset do computador 
pelo teclado. As alternativas nunca resetaram e não resetam de nenhuma forma em nenhuma plataforma 
ou computador. 
ASPECTO  3 – Segundo o histórico da linha de tempo dos computadores, o comando CTRL+ALT+DEL é 
um comando de reset de vários computadores não focando especificamente em determinada plataforma 
como o candidato menciona (Windows). Outras configurações (IBM) utilizavam o comando para reset das 
máquinas. O referido comando também é utilizado em plataformas Windows de versões anteriores o que 
confere a veracidade da questão. Nas versões mais recentes o comando abre o “gerenciador de tarefas” e 
um novo comando de CTRL+ALT+DEL reseta o computador, configurando assim que a resposta está 
correta. 
ASPECTO  4 – Conforme entrevista concedida ao site da UOL, o PAI do C-A-D (sigla do CTRL+ALT+DEL) 
em abril de 2011, o engenheiro de software David Bradley de  62 anos, que é autor de patentes de vários 
recursos de computadores, relata como inventou no início dos anos 80 uma das combinações que quase 
todo usuário já usou uma vez na vida: Ctrl + Alt + Del, responsável pela reinicialização do computador.  
 

O recurso foi INDEFERIDO. Mantém – se a alternativa “D”, conforme Gabarito divulgado. 
 

Bibliografia - http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/04/14/criador-do-comando-ctrl--
alt--del-confessa-em-entrevista-ser-adepto-ao-suporte.jhtm 

Elisângela de Castro 1017 Auxiliar de Enfermagem 

QUESTÃO 1  
1) Fábulas são narrações alegóricas cujos personagens geralmente são animais e que encerram uma lição de moral. 

Várias são atribuídas a Esopo que foi o grego mais conhecido entre os fabulistas e sem dúvida um grande sábio que 

viveu na antiguidade. Sua origem é um mistério cercado de muitas lendas. Mas, pode ter ocorrido por volta do ano 

620 a.C. Observando o texto verifica-se que o mesmo não há um título. Dentre as opções abaixo assinale qual não 

poderia ser atribuída a este texto? 

[A] Os truques da Raposa 
[B] A esperteza do Gato 
[C] O bom senso e a astúcia 
[D] A Raposa e o Gato 

Ponderamos os seguintes aspectos: 
ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  
ASPECTO 2 – O comando da questão solicita que “assinale qual NAO poderia ser atribuída a este texto”. A relevância e a 
ênfase de uma fábula são coerentes com a moral conclusiva da mesma. Mediante a interpretação percebe-se que a 
tônica do texto revela-se numa disputa entre o Gato e a Raposa. E não versa somente em um item ou frase do texto. 

http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/04/14/criador-do-comando-ctrl--alt--del-confessa-em-entrevista-ser-adepto-ao-suporte.jhtm
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/04/14/criador-do-comando-ctrl--alt--del-confessa-em-entrevista-ser-adepto-ao-suporte.jhtm
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Além disso, o enunciado menciona que o texto é uma fábula. Ou seja, uma história no qual desenrolam fatos 
voltados para um tema central, que neste apresenta-se como a sabedoria, prudência e esperteza do Gato, e não da 
Raposa, o que confere à alternativa “A” como excluída. As outras alternativas mencionam o Gato e a Raposa ou 
mesmo elucidam sobre o tema ou moral da fábula. 
ASPECTO 3 – As considerações do candidato em questão não são pertinentes, pois:  
Na alternativa B: o texto fala da esperteza e prudência do Gato mediante a situação de perigo. Logo correta tal 
título, pois está coerente com o tema e assunto principal 
Na alternativa C: a moral da história é uma conclusão e remete ao assunto principal do texto. Logo correta. 
Na alternativa D: a história envolve o Gato e a Raposa como personagens principais. Logo correta.  
 
O recurso foi INDEFERIDO. Mantém – se a alternativa “A”, conforme Gabarito divulgado. 

Luzimar Aparecido Martins 1213 Servente de Obras 

QUESTAO  33 
13) Quantos noves existem entre 0 e 100?  
[A] 21 
[B] 20 
[C] 19 
[D] 18 
 

Ponderamos os seguintes aspectos: 
ASPECTO  1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “B”.  
ASPECTO  2 – Logo houve um equívoco na divulgação do gabarito como letra C. 
 

O recurso foi DEFERIDO. Altera – se o gabarito para alternativa “B”. 

Júnio Rodrigues de Oliveira 1063 Técnico em Informática 

QUESTÃO 6  
6) Contextualmente as palavras MELANCOLIA E BAÇA devem ser entendidas respectivamente, como: 

 [A] Tristeza e embaçada 

[B] Nostalgia e brilhante 

[C] Tristeza e brilhante 

[D] Pesar e fosca 

ASPECTO 1 – A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”.  
ASPECTO 2 – Porém o item “A” também apresenta outra resposta compatível. Ao invés de “embaçada” o correto 
seria “embaralhada” o que conferiria como incorreta. Porém tal digitação saiu errada, tornando a alternativa como 
correta. 
ASPECTO 3 – As considerações do candidato em questão são pertinentes.  
 
O recurso foi DEFERIDO. A questão foi ANULADA. 
 
QUESTÃO 36  
O Recurso foi DEFERIDO, questão anulada por conter equívoco de digitação. 
 

 

 

 

Belo Horizonte, 12 de Novembro de 2012 

Seap Consultoria & Concursos Públicos  


