
Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

qual:  Ditongo formado por 'u' + vocal, antecedido de 'g' ou 'q': 'qua'. João:  Ditongo nasal decrescente ão.
perseguido: Ditongo formado por 'u' + vocal, antecedido de 'g' ou 'q': 'gui'. As combinações 'qu' e 'gu' não são
separáveis da vogal ou ditongo que lhes sucede, independentemente de o u ser ou não pronunciado.
declararam:  dígrafo vocálico, Lembrando que palavras com a terminação AM ou EM podem não ser dígrafos,
pois o M nessas situações assume um outro fonema, ao invés de produzir apenas um som junto à vogal. Isso
ocorre, por exemplo, nas palavras “também” e “ficam”, e nesses casos AM e EM são considerados ditongos.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 3
Interessado(a): Bruno Seabra Carneiro

Parecer:

Na alternativa C, os vocábulos “qual” e “João” realmente possuem ditongo, mas não a palavra “perseguidos”. O
que se observa nessa palavra é a presença do dígrafo GU e um dígrafo não pode ser confundido com um
ditongo. Tanto é que o U não é pronunciado. Na alternativa E, “declararam” possui o ditongo nasal “ão”, que é
escrito como “am”. Todas as gramáticas demonstram isso, mas, a título de exemplo, recomendamos a
verificação na “Gramática para todos os cursos e concursos”, de Luiz Antonio Sacconi, p. 23 e 24

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

Solicito que a questão 3 da prova de Língua Portuguesa referente ao concurso público dessa universidade (cargo
de Técnico de Laboratório: Tecnologia da Informação NM13), aplicado no dia 15 de setembro deste ano, seja
anulada, pelas seguintes razões: Segundo Dicionário Aurélio Online na alternativa C temos a presença de 3
Ditongos: "qual" não se separa e é um ditongo crescente; "João" se separa como "Jo-ão" e é ao mesmo tempo
um hiato e um ditongo decrescente; já perseguidos se separa como "per-se-gui-dos" e também é, claramente,
um ditongo.

Já na alternativa E temos também três ditongos: a palavra "jornais", que se separa como "jor-nais" e é um
ditongo descrescente; há também a palavra declararam, que se separa como "de-cla-ra-ram" e é um ditongo
nasal; por fim temos a palavra "palácio", que no Brasil é uma paroxítona e se separa como "pa-lá-cio" e é um
ditongo crescente.

Pelo exposto acima é notório que a questão 3 deve ser anulada, pois apresenta duas alternativas (C e E) com
ditongos e que estão corretas.

Fontes: https://www.dicio.com.br/
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=pal%C3%A1cio

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 3
Interessado(a): Wellington de Carvalho Rodrigues

Parecer:

Na alternativa C, os vocábulos “qual” e “João” realmente possuem ditongo, mas não a palavra “perseguidos”. O
que se observa nessa palavra é a presença do dígrafo GU e um dígrafo não pode ser confundido com um
ditongo. Tanto é que o U não é pronunciado. Na alternativa E, “declararam” possui o ditongo nasal “ão”, que é
escrito como “am”. Todas as gramáticas demonstram isso, mas, a título de exemplo, recomendamos a
verificação na “Gramática para todos os cursos e concursos”, de Luiz Antonio Sacconi, p. 23 e 24.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

Solicito que a questão 7 da prova de Língua Portuguesa referente ao concurso público dessa universidade (cargo
de assistente em administração - prova nível médio NM13), aplicado no dia 15 de setembro deste ano, seja
anulada, pelas seguintes razões: o vocábulo “ o “- no trecho “... com todos os deveres, nenhum direito, nem
mesmo o de não prestar para nada.” - que precede o substantivo “direito” (subentendido) pode ser classificado
tanto como artigo definido (constante na página 167 da Moderna Gramática Portuguesa, edição revista e
ampliada, editora Lucerna, trigésima sétima edição, de autoria do renomado gramático Evanildo Bechara) quanto
pronome demonstrativo (constante na página 331 da Nova Gramática do Português Contemporâneo, segunda
edição, editora Nova Fronteira, de autoria dos renomados gramáticos Celso Cunha e Lindley Cintra), o que
aponta para duas respostas (alternativas “a” e “d”). Vale ressaltar que esse tópico já fora cobrado por várias
bancas, sendo a última a Esaf (concurso público da Controladoria Geral da União), que considerou imprecisa a
classificação da referida palavra, isto é, artigo definido ou pronome demonstrativo com perda da essencialidade.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 7
Interessado(a): Wellington de Carvalho Rodrigues

Parecer:

Na “Gramática Escolar da Língua Portuguesa”, Evanildo Bechara diz, enfaticamente, que “o pronome o, perdido
o seu valor essencialmente demonstrativo e posto antes de substantivo claro ou subentendido (...) recebe o
nome de artigo definido”. E dá o seguinte exemplo: “Os homens de extraordinário talento, são ordinariamente os
de menor juízo”. O exemplo é semelhante ao que consta na questão 07, que diz: “nenhum direito, nem mesmo o
(direito) de não prestar para nada”. Fica evidente, portanto, que a alternativa correta é a da letra D, pelo que o
gabarito deve ser alterado.

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "D"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

Solicito que a questão 7 da prova de Língua Portuguesa referente ao concurso público dessa universidade (cargo
de TÉCNICO DE LABORATÓRIO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NM13), aplicado no dia 15 de setembro
deste ano, seja anulada, pelas seguintes razões: o vocábulo “ o “- no trecho “... com todos os deveres, nenhum
direito, nem mesmo o de não prestar para nada.” - que precede o substantivo “direito” (subentendido) pode ser
classificado tanto como artigo definido (constante na página 167 da Moderna Gramática Portuguesa, edição
revista e ampliada, editora Lucerna, trigésima sétima edição, de autoria do renomado gramático Evanildo
Bechara) quanto pronome demonstrativo (constante na página 331 da Nova Gramática do Português
Contemporâneo, segunda edição, editora Nova Fronteira, de autoria dos renomados gramáticos Celso Cunha e
Lindley Cintra), o que aponta para duas respostas (alternativas “a” e “d”). Vale ressaltar que esse tópico já fora
cobrado por várias bancas, sendo a última a Esaf (concurso público da Controladoria Geral da União), que
considerou imprecisa a classificação da referida palavra, isto é, artigo definido ou pronome demonstrativo com
perda da essencialidade.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 7
Interessado(a): Wellington de Carvalho Rodrigues

Parecer:

Na “Gramática Escolar da Língua Portuguesa”, Evanildo Bechara diz, enfaticamente, que “o pronome o, perdido
o seu valor essencialmente demonstrativo e posto antes de substantivo claro ou subentendido (...) recebe o
nome de artigo definido”. E dá o seguinte exemplo: “Os homens de extraordinário talento, são ordinariamente os
de menor juízo”. O exemplo é semelhante ao que consta na questão 07, que diz: “nenhum direito, nem mesmo o
(direito) de não prestar para nada”. Fica evidente, portanto, que a alternativa correta é a da letra D, pelo que o
gabarito deve ser alterado.

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "D"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

Na alternativa “d” - Não como carne de gado nem tão pouco carne de porco, mas apenas as chamadas carnes
brancas - tão pouco tem sentido de intensidade. A primeira e segunda frases apresentam a mesma construção
lógica -  não comer carne de gado e não comer carne de porco. O tão pouco é usado para modificar o adverbio
de negação nem – e + não -, logo não há alternativa errada.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 8
Interessado(a): Andrey Angelo Martins da Silveira

Parecer:

A alternativa que apresenta erro é a D, pois “tampouco” deveria estar no lugar de “tão pouco”. “Tampouco”
significa “também não”, ou seja, “não como carne de gado e também não (como) carne de porco”.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

O enunciado “I” - Pelas margens dos rios, veem-se extensos e plásticos aningais, verdadeiros tapetes de
aguapés flutuantes, ondeando ao movimento provocado pelas aves aquáticas e os cardumes de peixes (p. 127) -
não está correto pelo fato de estar faltando uma vírgula depois do termo “aquáticas”. Essa vírgula é necessária
porque separa um dos sujeitos do verbo “veem-se” - os cardumes de peixes (p. 127) - que está deslocado na
oração.
Esse enunciado quando escrito na voz passiva - os cardumes de peixes e extensos e plásticos aningais,
verdadeiros tapetes de aguapés flutuantes, são vistos ondeando ao movimento provocado pelas aves aquáticas -
mostra que os temos “os cardumes de peixes” é um dos sujeitos do verbo “veem-se”.

O enunciado “V” - O poético e o mítico sempre apresentam constantes afinidades, o mito, muitas vezes,
expressa a poética das coletividades humanas; o poético, por seu lado, mitifica as palavras e os sentimentos. (p.
76) - está com a pontuação corretamente aplicada.
A primeira vírgula separa a primeira frase. A segunda e terceira vírgula separam adjunto adverbial “muitas
vezes”. O ponto e vírgula separa a segunda frase. A Terceira e quarta vírgula separam o adjunto adverbial “por
seu lado”. Logo o gabarito dessa questão deve ser a letra “E”.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 9
Interessado(a): Andrey Angelo Martins da Silveira

Parecer:

A argumentação do(a) requerente não tem qualquer procedência. Entretanto, não vale a pena considerá-la, pois
um erro de revisão, que deixou sem ponto final o enunciado I, torna a questão nula.

Resposta: ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

Solicito que a questão 9  da prova de Língua Portuguesa referente ao concurso público dessa universidade
(cargo de Técnico de Laboratório: Tecnologia da Informação NM13), aplicado no dia 15 de setembro deste ano,
seja anulada, pela seguinte  razão: O item I da questão 9 não apresenta ponto final, enquanto todos os outros
itens (II, III, IV e V) apresentam ponto final. Percebe-se, então, um claro problema de formulação da questão,
pois esta mesma questão utiliza-se de trechos de um livro e não é possível saber se na obra o autor usa ou não
ponto final e se o examinador retirou ou não o ponto final a fim de que o candidato percebesse o erro de
pontuação, pois pela Novíssima Gramática da Língua Portuguesa de Cegalla o ponto final é utilizado após o fim
de um período, mas não há como saber se é ou não o fim de um período no trecho destacado. Deste modo, o
ítem I leva à confusão do candidato, impossibilitando que ele saiba realmente se o uso ou não do ponto final foi,
de fato, um erro.
Ao tornar este item da questão 9 demasiado subjetivista, o examinador impossibilita o candidato de resolver a
questão de forma clara e objetiva, posto que o gabarito da questão é a Alternativa A, que coloca o ítem I como
correto. Ora, como o candidato pode julgar o item I como correto se ele não tem como saber se o ponto final fora
retirado pelo examinador ou se o autor não o utilizou em seu livro por não se tratar de um fim de período? Deste
modo, resta claro que não é possível ao candidato julgar o ítem I de forma objetiva e, portanto, selecionar o
gabarito correto da questão.
Por tudo isso apresentado acima solicito a anulação da questão.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 9
Interessado(a): Wellington de Carvalho Rodrigues

Parecer:

Não há como contestar que um erro de revisão prejudicou a questão 09. Sem o ponto final, a pontuação está
errada.

Resposta: ANULAR QUESTÃO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

No livro Dicionário Prático de Regência Verbal do autor Celso Pedro Luft, o verbo atribuir é verbo transitivo direto
e indireto. A frase do “enunciado IV” que tem o verbo “Atribui-se” pode ser escrita na Voz Passiva, a qualidade de
ser uma espécie de resistência do caboclo é atribuída ao Pássaro Junino, logo a palavra “se” referida no
comando da questão é uma partícula apassivadora.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 10
Interessado(a): Andrey Angelo Martins da Silveira

Parecer:

O(a) requerente tem razão.

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Língua Portuguesa (Questões de 01 a 10)Disciplina:

Solicito que a questão 10 da prova de Língua Portuguesa referente ao concurso público dessa universidade
(cargo TÉCNICO DE LABORATÓRIO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - prova nível médio NM13), aplicado no
dia 15 de setembro deste ano, tenha o seu gabarito preliminar alterado da alternativa “ b “ para a “ a “, pelas
seguintes razões: o vocábulo “ se “ - nos trechos “... veem- se os extensos e plásticos aningais” e “ Atribui- se ao
Pássaro Junino a qualidade de ser uma espécie de resistência do caboclo.”, ambos pertencentes ao item IV da
questão 9, classifica-se, nas duas ocorrências, como pronome apassivador, pois as formas verbais em que se
encontra apoiado têm, respectivamente, como sujeitos pacientes os termos “os extensos e plásticos aningais” e
“a qualidade de ser uma espécie de resistência do caboclo”, o que caracteriza voz passiva sintética ou
pronominal, estruturada, pela ordem, com os verbos “ver” (transitivo direto) e “atribuir” (transitivo direto e
indireto), tendo os seus objetos diretos representados pelos seus sujeitos (constante nas páginas 222 da
Moderna Gramática Portuguesa, edição revista e ampliada, editora Lucerna, trigésima sétima edição, de autoria
do renomado gramático Evanildo Bechara e 373 da Nova Gramática do Português Contemporâneo, segunda
edição, editora Nova Fronteira, de autoria dos renomados gramáticos Celso Cunha e Lindley Cintra).

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 10
Interessado(a): Wellington de Carvalho Rodrigues

Parecer:

O(a) requerente tem razão.

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "A"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Legislação (Questões de 11 a 20)Disciplina:

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público,
exigindo as providências cabíveis;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em
segredo;

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 19
Interessado(a): Bruno Seabra Carneiro

Parecer:

O gabarito deve ser mantido. Isto porque “revelar fato ou circunstância ao seu superior hierárquico imediato de
que tem ciência em razão das atribuições”, não está no rol dos deveres fundamentais do servidor público. As
demais hipóteses estão abrigadas nos itens h, n q e v, respectivamente, do inciso XIV, do Decreto nº 1.171, de
22 de junho de 1994. Isto posto, não merece ser provido o recurso do(a) candidato(a).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Legislação (Questões de 11 a 20)Disciplina:

A questão está informando para assinale as alternativa Corretas, porém as questões estão informando somente
assertivas incorretas, nenhuma questão está me dando opção de informar qual das questão está Corretas
conforme está me pedindo no enunciado.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 20
Interessado(a): Messias Pessoa de Assis

Parecer:

O gabarito deve ser mantido uma vez que existem duas assertivas erradas de acordo com a Lei nº 11.091/05. A
assertiva I encontra-se correta, segundo art. 5º, VI; a assertiva II também encontra-se  correta, de acordo com o
art. 5º VII; já a assertiva III está errada, conforme se vislumbra no art. 5º, V; a assertiva IV também encontra-se
errada. de acordo com  o art. 5º, II e, por fim, a assertiva V está correta, conforme o art. 5º, IV. Assim “existem
duas assertivas erradas”. Isto posto, não merece ser provido o recurso do(a) candidato(a).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Conhecimento Específico (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Com base no Livro: https://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf
Em Glossário: URL Do inglês Universal Resource Locator. Sequência de caracteres que indica a localização de
um recurso na Internet como por exemplo, http://cartilha.cert.br/.
Já que URL significa Uniform Resource Locator
Peço para anularem a questão

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 22
Interessado(a): Bruno Seabra Carneiro

Parecer:

URL significa Uniform Resource Locator, correspondente à opção B. A sigla é definida em várias fontes, entre
elas a W3C (https://www.w3.org/Addressing/URL/url-spec.txt).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Conhecimento Específico (Questões de 21 a 45)Disciplina:

De qualquer forma, apesar de toda a evolução a RAM continua sendo muito mais lenta que o processador
A quantidade de RAM disponível tem um grande efeito sobre o desempenho, já que sem uma quantidade
suficiente dela o sistema passa a usar memória virtual, que é lenta.
Quando a memória é baixa, tudo no computador sofre. Programas travam com frequência e o PC fica
progressivamente mais lento.
Memória Ram Dinâmica possui um acesso lento aos dados, enquanto a Memória Ram Estática possui acesso
rápido.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 23
Interessado(a): Bruno Seabra Carneiro

Parecer:

As memórias RAM têm tempo de acesso rápido, que é um dos fatores de desempenho de um computador.
Livros como “Arquitetura e Organização de Computadores”, de William Stallings, Editora Pearson, 10ª Edição,
discutem essa questão. As memórias RAM  são projetada para terem acesso rápido, na ordem de
nanosegundos. Assim, dentre as opções de resposta, a correta é que  a memória RAM tem rápido acesso,
permite leitura e gravação e volatilidade.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Conhecimento Específico (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O C99 que definiu o tipo de dados booleano.
O interesse em suportar as características novas de C99 parece depender muito das entidades. Apesar do GCC
e vários outros compiladores suportarem grande parte das novas características do C99, os compiladores
mantidos pela Microsoft e pela Borland suportam pouquíssimos recursos do C99, e estas duas companhias não
parecem estar muito interessadas em adicionar tais funcionalidades, ignorando por completo as normas
internacionais. A Microsoft parece preferir dar mais ênfase ao C++.
A palavra-chave bool, igual à usada em C++, em C99 necessita que se inclua o ficheiro-cabeçalho <stdbool.h>
(_Bool está sempre disponível). Padrões anteriores de C não definiam um tipo booleano e vários (e
incompatíveis) métodos foram usados para simular um tipo booleano
Tem compiladores que não obedecem à norma C99.
Vários artigos afirmam.
A linguagem de programação C não possui um tipo para representar valores booleanos. Porém, há formas de
simular este tipo.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 33
Interessado(a): Bruno Seabra Carneiro

Parecer:

A linguagem C é definida pela American National Standards Institute (ANSI). O tipo booleano ou lógico não é um
tipo nativo da linguagem C. A inclusão de bibliotecas que permitam manipular novos tipos de variáveis em uma
linguagem de programação não alteram os tipos primitivos da linguagem.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Conhecimento Específico (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Venho por meio desta solicitar a revisão e anulação
da questão 41 de conhecimento específico.

Segue a questão: 41. Considere as seguintes afirmativas sobre a
Programação Orientada a Objetos:
I. Toda computação é disparada pelo envio de
mensagens.
II. Os métodos são unidades de código
equivalentes a funções ou procedimentos.
III. A classe mãe define os dados e comportamentos
que são herdados por suas classes filhas.
IV. Todo objeto é instância de alguma classe.
V. Smalltalk e Eiffel são exemplos de linguagens
orientadas por objetos.

O gabarito da questão foi a letra E. De fato Smalltalk e Eiffel são exemplos de linguagens orientadas por objetos,
item correto, ocorre que Smalltalk e Eiffel  não foram elencados entre os itens passíveis de cobrança no edital
Edital Nº 44 de 27 de maio de 2019 , do cargo  NM13. Tendo sido elencadas no edital apenas as seguintes
linguagens: Java, C, C++, Shell Script.

A inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já que, como se sabe, a
Administração, na formulação das questões de prova de concurso público, vincula-se às regras estabelecidas no
instrumento convocatório.

Em vista do exposto, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o conhecimento exigido para sua
resolução não constava do edital de abertura de inscrições do concurso, requer o candidato que a questão 41
seja ANULADA.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 41
Interessado(a): Wiankee Lobo Barros

Parecer:

O foco da questão está nos conceitos relacionados ao item do edital: 11 Programação orientada a objetos. O fato
de citar na questão os nomes da primeira linguagem criada totalmente Orientada por Objetos, e da primeira
linguagem que uniu os conceitos da engenharia de software e orientação a objetos, não significa que foram
cobrados aspectos de programação avançada sobre as mesmas. Portanto não se enquadram no item: 16
Programação avançada Java, C, C++, Shell Script e Expressões Regulares.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Conhecimento Específico (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Venho respeitosamente por meio deste requerimento, solicitar a anulação da questão de número 43, visto que o
conteúdo "PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES", que embasou a questão, não estava
contemplado no programa de conhecimentos específicos no edital para o cargo de Técnico em Tecnologia da
Informação NM13.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 43
Interessado(a): Felipe da Silva Moura

Parecer:

O foco da questão está nos conceitos relacionados ao item do edital: 14 Noções básicas de serviços de rede
(SMTP, FTP, HTTP, DNS, etc.). Segundo Fernando de Castro Velloso, Informática Conceitos Básicos, 8 edição,
pag. 202-203, SAMBA não faz parte do conjunto de Protocolo

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Conhecimento Específico (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O SAMBA pode ser utilizado em conjunto com o protocolo TCP/IP, conforme site oficial da ferramenta
(https://www.samba.org/cifs/docs/what-is-smb.html) que diz: "SMB can be used over TCP/IP, NetBEUI and
IPX/SPX. If TCP/IP or NetBEUI are in use, the NetBIOS API is being used." (tem uma imagem ilustrativa
também).

Além disso, a ferramenta SWAT, pertencente ao pacote do SAMBA, server para os administradores de rede
fazerem configurações remotas através da porta TPC/IP 901 (usando SSL), acessando desta forma:
https://myhost:901 (Fonte: https://www.samba.org/samba/docs/swat_ssl.html).

Portanto, a questão não possui alternativa correta.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 43
Interessado(a): Rawlinson da Silva Gonçalves

Parecer:

O foco da questão está nos conceitos relacionados ao item do edital: 14 Noções básicas de serviços de rede
(SMTP, FTP, HTTP, DNS, etc.). Segundo Fernando de Castro Velloso, Informática Conceitos Básicos, 8 edição,
pag. 202-203, SAMBA não faz parte do conjunto de Protocolo

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação



Conhecimento Específico (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Na questão 44, a referida questão considera como correta a assertiva IV afirmando que um SGBD é uma
"combinação de software e dados, sendo composto pelo banco de dados físico, o mecanismo de banco de dados
e o esquema de banco de dados". No entanto  Elmasri e Navathe  no livro "SISTEMAS DE BANCO DE DADOS"
PÁGINA 4 conceituam o SGBD como
" uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados", portanto o banco de
dados físico e o esquema de banco de dados, não integram o conceito de Sistema de Gerenciamento de Banco
de Dados.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Médio) - Edital no 44/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 44
Interessado(a): Felipe da Silva Moura

Parecer:

Segundo Nell Dale e John Lewis, Ciência da Computação, Quarta Edição, LTC, pag. 282-283, “Um Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é uma combinação de software e dados feita de três componentes:
a) o banco de dados físico, b) o mecanismo de banco de dados, c) o esquema de banco de dados”.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NM13 Técnico de Tecnologia da Informação


