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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas/MG, a 

empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas 

Objetivas divulgado em 14/09/2015, conforme a seguir: 

QUESTÃO 20 
A alternativa apresentada no gabarito como correta era a opção “A”, mas apresentava um erro de 

digitação no protocolo “http” (Hypertext Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto: 

Protocolo que permite visualizar as páginas da Internet por intermédio de um navegador). A grafia correta 

seria “http” e a opção apresentava “htttp”. Sendo assim, não há opção correta. Recurso DEFERIDO, 

questão ANULADA.  

QUESTÃO 11 

De acordo com o site da Microsoft, responsável pelo Microsoft Windows: 

(http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/sleep-and-hibernation-frequently-asked-questions) 

 
 
Suspensão é um estado de economia de energia que permite que o computador reinicie rapidamente a 

operação de energia plena (geralmente após vários segundos) quando você desejar continuar o trabalho. 

Colocar o computador no estado de suspensão é como pausar um DVD player — o computador 

imediatamente para o que estiver fazendo e fica pronto para reiniciar quando você desejar continuar o 

trabalho. 

Hibernação é um estado de economia de energia projetado principalmente para laptops. Enquanto a 
suspensão coloca seu trabalho e as configurações na memória e usa uma pequena quantidade de 

energia, a hibernação coloca no disco rígido os documentos e programas abertos e desliga o computador. 

De todos os estados de economia de energia usados pelo Windows, a hibernação é a que consome menos 

energia. Em um laptop, use a hibernação quando não for utilizar o laptop por um longo período de tempo 

e se você não tiver oportunidade de carregar a bateria durante esse tempo. 
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Hibernar - Essa opção foi desenvolvida para notebooks e pode não estar disponível em todos os 

computadores (computadores com o InstantGo não têm a opção de hibernar). Hibernar usa menos 

energia do que Suspender e, quando você reinicializa o computador, volta do ponto onde estava (mas não 

tão rapidamente quanto a suspensão). Use a hibernação quando não for utilizar o notebook ou tablet por 

um longo período e se você não tiver a oportunidade de carregar a bateria durante esse tempo. Confirme 
primeiro se essa opção está disponível em seu computador e, em caso afirmativo, habilite-a. Sendo 

assim, a resposta não poderia ser a letra C (Hibernação), visto que a afirmativa deixava bem claro que o 

computador é inicializado rapidamente e no caso da Hibernação, utilizada em laptops, o mesmo é 

desligado, o que faz com que sua inicialização não ocorra rapidamente. A hibernação usa menos energia 

que a suspensão, mas a suspensão também utiliza pouca energia e a afirmativa não se referia a usar 
“menos energia” e sim “usa bem pouca energia”: 

“Usa bem pouca energia, o computador é inicializado mais rapidamente e você volta de imediato 

ao ponto em que estava. Você não precisa se preocupar se vai perder seu trabalho por causa do 

esgotamento da bateria, pois o Windows salva automaticamente todo o trabalho e desliga o computador 

se a bateria está com muito pouca carga.” Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforma 

gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 15 

De acordo com o Microsoft Word 2010, a combinação de teclas CTRL+G, refere-se á (Basta passar o 

mouse sobre o botão Alinhar à Direita para verificar): 
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Realizando o comando na prática: 

 

 

Resultado: Texto alinhado à direita 

 

Talvez o candidato ou o livro mencionado por ele tenha confundido com o comando ALT+CTRL+G. Este 

comando abre o comando “Ir para” da janela “Localizar e Substituir”. Veja: 

Pressionar ALT+CTRL+G é igual à: 

 

Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa conforma gabarito divulgado. 

 

Pressionar 

CTRL+G 
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QUESTÃO 21 

Houve equívoco na marcação da resposta correta. Portanto, recurso DEFERIDO, retifica – se o gabarito 

de “A” para “D”. 

QUESTÃO 03 

Após análise constatou-se que: A alternativa D está correta. A palavra “público” na frase pertence a 

classe gramatical adjetivo. Funcionário público: que trabalha para o povo e não para interesses privados. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9TkwlPXb7V8J:https://pt.wiktionary.org/wiki
/p%25C3%25BAblico+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br   /  http://es.thefreedictionary.com/funcionario 

A alternativa C está incorreta. Pois o termo “mas” na frase expressa oposição, restrição, ou causa de uma 

ação. Portanto é uma conjunção. O advérbio modifica um verbo ou adjetivo.  

http://www.dicionarioinformal.com.br/mas/     -   http://www.infoescola.com/portugues/adverbios/ 

 

Portanto o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se alternativa conforme gabarito divulgado.  

QUESTÃO 20 
A alternativa apresentada no gabarito como correta era a opção “A”, mas apresentava um erro de 

digitação no protocolo “http” (Hypertext Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto: 

Protocolo que permite visualizar as páginas da Internet por intermédio de um navegador). A grafia correta 

seria “http” e a opção apresentava “htttp”. Sendo assim, não há opção correta. Recurso DEFERIDO, 

questão ANULADA.  
 

QUESTÃO 28 

A alternativa (A) é a que mais se aproxima em valor numérico da área do terreno. Portanto o recurso foi 

INDEFERIDO, mantém – se alternativa conforme gabarito divulgado. 

QUESTÃO 20 - Houve equívoco na marcação da resposta correta. Recurso DEFERIDO, retifica – se o 

gabarito de “A” para “B”. 

 

QUESTÃO 30  
Houve equívoco na elaboração da questão. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

QUESTÃO 25  

Recurso INDEFERIDO, conforme site da Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas a bacia hidrográfica 

Bacia hidrográfica a que pertence Fortuna de Minas é São Francisco. 

http://www.fortunademinas.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53 

QUESTÃO 20 - Houve equívoco na marcação da resposta correta. Recurso DEFERIDO, retifica – se o 

gabarito de “A” para “B”. 

QUESTÃO 24 

Após análise da questão constatou-se divergência de autores no que se refere à candidíase ser 
considerada doença sexualmente transmissível. Portanto o recurso foi DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

Belo Horizonte, 02 de Outubro de 2015. 
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