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FORMULÁRIO - RESPOSTA RECURSOS 
 

 

EDITAL Nº 02 CMDCA/Manaus/2019  de 25/04/2019  

Tópico: 
 (    ) Língua Portuguesa   (   ) Direito Constitucional   (    ) Políticas Públicas    (X ) Informática     
 (    ) Direito da Criança e do Adolescente    (    ) Dissertativa    
 
QUESTÃO: N° ( 47 ) 
 

 

INTERESSADO(S):  
Áurea Lúcia Pereira Leitão, Claudenice Brito de Aguiar, Erick Miranda Mesquita, Iolene 
Oliveira de Souza, José Nascimento dos Santos, Jucecleide Nogueira Cavalcante, Lidia Martins 
Paiva Rodrigues, Liliam Leite Cruz, Mirian Saldanha Menezes, Rosilene Melgueiro de Oliveira,   
 

QUESTIONAMENTO:  
Todos os recursos possuem o mesmo ponto em comum, que é deixar de considerar o Orkut um 
site de relacionamentos válido, por este ter sido desativado em 2014. Com isso a questão passaria 
a ter duas possíveis respostas, suscitando a sua anulação. 
 
PARECER:  
Em todos os recursos admite-se que o Google não representa um site de relacionamentos válido, 
por tratar-se de uma ferramenta de busca e organização de conteúdos na Internet. Da mesma 
forma, todos os recursos, admitem que o Orkut é um dos primeiros site de relacionamentos. 
Mas, devido a condição de ter sido desativado em 2014, deveria ser desconsiderado como site de 
relacionamentos.  
Apesar de ter sido desativado em 2014, a ferramenta não deixou a sua condição histórica de site 
de relacionamentos, pois não mudou a sua natureza como produto de software, simplesmente foi 
desativada pelos proprietários (Google).  Além disso a questão 47 tem caráter atemporal, pois 
não especifica data a ser considerada na análise das ferramentas, desta forma a única resposta 
incorreta como site de relacionamentos é o Google, por tratar-se de uma máquina de busca. E o 
nome Orkut sempre fará referência a um site de relacionamentos, apesar de não está em uso 
atualmente.        

 

RESPOSTA: ( X ) MANTER GABARITO PUBLICADO. 
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