
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 299961 

Cargo: Auxiliar de Biblioteca 

Questão recorrida: 14 

Tipo de Prova: 01 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Tendo em vista que ocorreu um erro ao de redigir a questão 14, da prova 

1 para auxiliar de biblioteca, venho através deste, solicitar o validamento da minha 

resposta D (iniciativa padrão), pois a mesma está correta. A pergunta em questão 

solicitava a resposta em que ao se ligar um computador, qual seria a primeira tela á ser 

vista. E no gabarito preliminar consta a resposta C (área de trabalho) que está incorreta, 

pois ao se ligarmos um computador a primeira janela á ser vista é a padrão do 

computador, seja ela Windons, Linux, Apple, etc. Ou seja a resposta está incorreta pois areá 

de trabalho é a janela que é vista quando o computador estiver pronto para uso e não ao 

inicia-lo. Tive como referência, profissionais da área, professores de informática e também 

disponibilizo em anexo um blog de educação de informática em que prova que minha 

resposta estava certa e que a pergunta foi muito mal redigida. Espero que o problema seja 

solucionado, pois não posso ser prejudicada por um erro de vocês. Desde já agradeço.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

14. A primeira janela que é vista ao se ligar o computador 

denomina-se: 

A) Front Space. 

B) Ferramenta de Captura. 

C) Área de Trabalho. 

D) Iniciativa Padrão. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

   
INDEFERIDO. Prezado candidato, o tutorial do Windows valida a 
questão e o respectivo gabarito, conforme: 
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-8/desktop-tutorial 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-8/desktop-tutorial


 

 

Dessa forma, a questão permanece inalterada. 
 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 
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