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RESPOSTAS AOS RECURSOS 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

## PROTOCOLO: 1102 

Inscrição: 593773 

Candidato: ANDERSON RODRIGUES MORO 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 21:07:12 

Questão: 2 

Bibliografia: PMI - CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS(GUIA PMBOK) - 4ª edição 

RECURSO:  

Existe várias argumentações para contrapor o gabarito dessa questão. A primeira é que 

NÃO existe resposta para este questionamento dentro dos últimos guias atualizados do 

PMBOK. Tanto a versão 5 e a versão 4 não mencionam as áreas de especialização. O 

segundo argumento é que não foi citada no edital a versão do guia do PMBOK que 

deveria ser estudada. Subintende-se que seria a versão 4 ou 5, não uma versão 

desatualizada do ano de 2004(versão 3).  

Não se pode afirmar que afirmativa C da referida questão "Estabelecimento de objetivos 

claros e alcançáveis" é verdadeira ou falsa se for levado em consideração a 4ª ou 5º 

versão do PMBOK, o que é totalmente plausível já que no enunciado não falava a 

versão do PMBOK. Por todos esses motivos citados peço anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Pelo fato da bibliografia não especificar versões do PMBOK quer dizer que qualquer 

versão poderia ser utilizada e não somente a última. Por outro lado se o candidato 

observar, somente na versão 3 há referência do assunto tratado na questão. O fato das 

versões 4 e 5 não mencionarem o tema (áreas de especialização) não invalida a questão 

pois a mesma está obviamente ligada a versão 3. Portanto, vai  INDEFERIDO o 

recurso, mantendo-se integralmente a questão. 
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## PROTOCOLO: 1115 

Inscrição: 051011 

Candidato: ANDERSON ANTUNES OLIVEIRA 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 21:25:50 

Questão: 2 

Bibliografia: Um guia do CONHECIMENTO DO GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS – Quinta Edição. 

RECURSO:  

Project Management Institute. 2013. Um guia do CONHECIMENTO DO 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS – Quinta Edição. Newtown Square, PA: PMI. 

 

Existem duas argumentações para contrapor a resposta do gabarito. A primeira é que 

NÃO existe resposta para este questionamento dentro dos últimos guias atualizados do 

PMBOK. Tanto a versão 5 quanto a versão 4 não mencionam as áreas de especialização. 

O segundo argumento é de que não foi citada no edital a versão do guia que deveria ser 

estudado.  Subintende-se que seja a última versão, por razões obvias. Então, dentro 

deste contexto, NÃO há uma afirmação neste guia que ratifique a resposta C - 

“Estabelecimento de objetivos claros e alcançaveis” como INCORRETA. Portanto, 

solicita-se que a questão seja anulada. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Pelo fato da bibliografia não especificar versões do PMBOK quer dizer que qualquer 

versão poderia ser utilizada e não somente a última. Por outro lado se o candidato 

observar, somente na versão 3 há referência do assunto tratado na questão. O fato das 

versões 4 e 5 não mencionarem o tema (áreas de especialização) não invalida a questão 

pois a mesma está obviamente ligada a versão 3. Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, 

mantendo-se integralmente a questão. 
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## PROTOCOLO: 738 

Inscrição: 593181 

Candidato: VAGNER MACEDO MARTINS 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 20/05/2014 23:48:39 

Questão: 11 

Bibliografia: Ferreira, Rubens E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. São Paulo: 

Novatec, 2003. 

RECURSO:  

A questão de número 11 da prova, para o cargo de Analista de Tecnologia da 

Informação, diz:  

 

“A Figura abaixo mostra a saída de um comando executado com sucesso no sistema 

operacional Linux Fedora.”. 

 

A questão apresentou uma imagem com algumas conexões de Internet ativas e 

solicitava para identificar qual comando mostraria a saída apresentada na imagem. 

Logo, a temática desta questão é comando de rede em sistema operacional Linux. 

No entanto, o conteúdo programático descrito no anexo IV do edital 09/2014, para o 

cargo de Analista de Tecnologia da Informação, não aborda este assunto. O conteúdo 

programático, no que tange ao sistema operacional Linux, apenas faz referência ao 

assunto de Sistemas de Arquivos. 

 

Abaixo, o trecho do conteúdo programático. 

 

[...] “Sistemas de arquivos: arquivos, diretórios, alocação e gerenciamento de espaço em 

disco, 

características do Windows e do Linux. ”[...] 

 

Isto posto, peço a anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso descreve dois pontos que inclui a questão. São 

eles: 

“Noções de segurança de sistemas: políticas de segurança, certificação digital, 

criptografia, firewall, malwares, auditoria de sistemas. Software Livre.” e “Redes de 

computadores: modelo OSI, redes locais e de longa distância. Arquitetura TCP/IP e 

protocolos da camada de aplicação.” O item em questão explora o conhecimento 

relacionado de uma forma prática aos assuntos ligados a redes de computadores. 

Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão. 
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## PROTOCOLO: 907 

Inscrição: 051011 

Candidato: ANDERSON ANTUNES OLIVEIRA 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 14:19:35 

Questão: 11 

Bibliografia: http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201423119623149anexoiv-

conteuco_programatico_edital_09_2 

RECURSO:  

[11. A figura abaixo mostra a saída de um comando executado com sucesso no sistema 

operacional Linux Fedora. Qual das afirmativas abaixo identifica o comando 

executado.] 

 

Conforme o enunciando, trata-se de uma questão referente a Comandos do Linux, no 

entanto não foi citado este tema no conteúdo programático do Edital, pag. 6 para o 

cargo de Analista de Tecnologia da Informação.  

 

Portanto, entende-se que a questão deveria ser anulada. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso descreve dois pontos que inclui a questão. São 

eles: 

“Noções de segurança de sistemas: políticas de segurança, certificação digital, 

criptografia, firewall, malwares, auditoria de sistemas. Software Livre.” e “Redes de 

computadores: modelo OSI, redes locais e de longa distância. Arquitetura TCP/IP e 

protocolos da camada de aplicação.” O item em questão explora o conhecimento 

relacionado de uma forma prática aos assuntos ligados a redes de computadores. 

Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão.  
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## PROTOCOLO: 1169 

Inscrição: 593773 

Candidato: ANDERSON RODRIGUES MORO 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 23:19:50 

Questão: 11 

Bibliografia: edital 

RECURSO:  

Conforme o enunciado da questão trata-se de um Comando do Linux, no entanto não foi 

citado esse tema no conteúdo programático do Edital, página 6 para o cargo Analista de 

Tecnologia da Informação. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso descreve dois pontos que inclui a questão. São 

eles: 

“Noções de segurança de sistemas: políticas de segurança, certificação digital, 

criptografia, firewall, malwares, auditoria de sistemas. Software Livre.” e “Redes de 

computadores: modelo OSI, redes locais e de longa distância. Arquitetura TCP/IP e 

protocolos da camada de aplicação.” O item em questão explora o conhecimento 

relacionado de uma forma prática aos assuntos ligados a redes de computadores. 

Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão.  



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

 

## PROTOCOLO: 909 

Inscrição: 051011 

Candidato: ANDERSON ANTUNES OLIVEIRA 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 14:20:19 

Questão: 12 

Bibliografia: http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201423119623149anexoiv-

conteuco_programatico_edital_09_2 

RECURSO:  

[12. A figura abaixo mostra três comandos executados no sistema operacional Linux 

Fedora. Com base nela assinale a alternativa CORRETA]. 

 

Conforme o enunciando, trata-se de uma questão referente a Comandos do Linux, no 

entanto não foi citado este tema no conteúdo programático do Edital, pag. 6 para o 

cargo de Analista de Tecnologia da Informação.  

 

Portanto, entende-se que a questão deveria ser anulada. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso que descreve a questão é: “Sistemas de arquivos: 

arquivos, diretórios, alocação e gerenciamento de espaço em disco, características do 

Windows e do Linux.”. A questão claramente explora conceitos relacionados a arquivos 

dentro do sistema operacional linux. 

Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão. 
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## PROTOCOLO: 981 

Inscrição: 050650 

Candidato: RODRIGO CARGNELUTTI 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 16:44:41 

Questão: 12 

Bibliografia: Desvendando o Linux – Michael J. Tobler – Rio de Janeiro – Editora 

Campus, 2001. 

RECURSO:  

De acordo com a questão 12 a qual solicita conhecimento sobre comandos executáveis 

no sistema operacional Linux. Conforme anexo IV do edital N.º 09 de 31 de março de 

2014, não está previsto no conteúdo programático para o cargo de nível E – Analista de 

Tecnologia da Informação o conteúdo sobre  comandos do sistema operacional Linux.  

OBS: Comandos Linux foi solicitado para o cargo de nível D – Técnico em 

Laboratório/Área: Informática. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso que descreve a questão é: “Sistemas de arquivos: 

arquivos, diretórios, alocação e gerenciamento de espaço em disco, características do 

Windows e do Linux.”. A questão claramente explora conceitos relacionados a arquivos 

dentro do sistema operacional linux. 

Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão. 
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## PROTOCOLO: 1132 

Inscrição: 593773 

Candidato: ANDERSON RODRIGUES MORO 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 21:59:53 

Questão: 12 

Bibliografia: RUBEM E. FERREIRA - LINUX: GUIA DO ADMINISTRADOR DO 

SISTEMA 2ª EDIÇÃO 

RECURSO:  

Conforme a bibliografia página 67 o comando CAT é considerado um comando de 

paginação (São utilizados para visualizar o conteúdo dos arquivos) e conforme 

enunciado o CAT é um comando linux e tal tema não consta no conteúdo programático 

do Edital pag. 6 para o cargo Analista de Tecnologia da Informação.  

Por esse motivo solicito anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso que descreve a questão é: “Sistemas de arquivos: 

arquivos, diretórios, alocação e gerenciamento de espaço em disco, características do 

Windows e do Linux.”. A questão claramente explora conceitos relacionados a arquivos 

dentro do sistema operacional linux. 

Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão. 
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## PROTOCOLO: 911 

Inscrição: 051011 

Candidato: ANDERSON ANTUNES OLIVEIRA 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 14:23:27 

Questão: 13 

Bibliografia: 

http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201423119623149edital_concurso_tecnicos

_2014_versao_31-0 

RECURSO:  

[13. Em relação à programação Shell Script em um sistema operacional Linux, assinale 

a alternativa CORRETA]. 

 

Conforme o enunciando, trata-se de uma questão referente à Programação Shell Script, 

no entanto não foi citado este tema no conteúdo programático do Edital, pag. 6 para o 

cargo de Analista de Tecnologia da Informação.  

 

Portanto, entende-se que a questão deveria ser anulada. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso que descreve a questão é: “Sistemas 

operacionais: noções básicas de escalonamento. Processos e multithreading. Gerência 

de memória. Memória virtual. Sistemas de arquivos: arquivos, diretórios, alocação e 

gerenciamento de espaço em disco, características do Windows e do Linux.”. A questão 

explora os conceitos mencionados de uma forma prática dentro do sistema operacional 

linux. Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão.  
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## PROTOCOLO: 982 

Inscrição: 050650 

Candidato: RODRIGO CARGNELUTTI 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 16:45:20 

Questão: 13 

Bibliografia: Desvendando o Linux – Michael J. Tobler – Rio de Janeiro – Editora 

Campus, 2001. 

RECURSO:  

De acordo com a questão 13 a qual solicita conhecimento sobre programação Shell 

Script em um sistema operacional Linux. Conforme anexo IV do edital N.º 09 de 31 de 

março de 2014, não está previsto no conteúdo programático para o cargo de nível E – 

Analista de Tecnologia da Informação o conteúdo sobre  programação Shell Script no 

sistema operacional Linux. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso que descreve a questão é: “Sistemas 

operacionais: noções básicas de escalonamento. Processos e multithreading. Gerência 

de memória. Memória virtual. Sistemas de arquivos: arquivos, diretórios, alocação e 

gerenciamento de espaço em disco, características do Windows e do Linux.”. A questão 

explora os conceitos mencionados de uma forma prática dentro do sistema operacional 

linux. Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão.   
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## PROTOCOLO: 1063 

Inscrição: 593773 

Candidato: ANDERSON RODRIGUES MORO 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 19:31:32 

Questão: 13 

Bibliografia: edital 

RECURSO:  

Conforme o enunciado, trata-se de uma questão referente à Programação Shell Script, 

no entanto não foi citado esse tema no conteúdo programático do Edital desse concurso 

na pag. 6 para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. Sendo assim solicito 

anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso que descreve a questão é: “Sistemas 

operacionais: noções básicas de escalonamento. Processos e multithreading. Gerência 

de memória. Memória virtual. Sistemas de arquivos: arquivos, diretórios, alocação e 

gerenciamento de espaço em disco, características do Windows e do Linux.”. A questão 

explora os conceitos mencionados de uma forma prática dentro do sistema operacional 

linux. Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão.   
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## PROTOCOLO: 1065 

Inscrição: 051011 

Candidato: ANDERSON ANTUNES OLIVEIRA 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 19:33:17 

Questão: 13 

Bibliografia: http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201423119623149anexoiv-

conteuco_programatico_edital_09_2 

RECURSO:  

(correção do link do protocolo 911) 

 

[13. Em relação à programação Shell Script em um sistema operacional Linux, assinale 

a alternativa CORRETA]. 

 

Conforme o enunciando, trata-se de uma questão referente à Programação Shell Script, 

no entanto não foi citado este tema no conteúdo programático do Edital, pag. 6 para o 

cargo de Analista de Tecnologia da Informação.  

 

Portanto, entende-se que a questão deveria ser anulada. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso que descreve a questão é: “Sistemas 

operacionais: noções básicas de escalonamento. Processos e multithreading. Gerência 

de memória. Memória virtual. Sistemas de arquivos: arquivos, diretórios, alocação e 

gerenciamento de espaço em disco, características do Windows e do Linux.”. A questão 

explora os conceitos mencionados de uma forma prática dentro do sistema operacional 

linux. Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-se integralmente a questão.   
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## PROTOCOLO: 745 

Inscrição: 593181 

Candidato: VAGNER MACEDO MARTINS 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 00:09:19 

Questão: 14 

Bibliografia: Ferreira, Rubens E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. São Paulo: 

Novatec, 2003. 

RECURSO:  

A questão de número 14 da prova, para o cargo de Analista de Tecnologia da 

Informação, diz:  

 

“A Figura abaixo ilustra a execução do comando ping em um terminal Linux Fedora.”. 

 

A questão apresentou uma imagem com o resultado de um comando ping e solicitava 

para identificar dentre as afirmativas, a respeito da figura, qual está correta. Logo, a 

temática desta questão é comando de rede em sistema operacional Linux. 

No entanto, o conteúdo programático descrito no anexo IV do edital 09/2014, para o 

cargo de Analista de Tecnologia da Informação, não aborda este assunto. O conteúdo 

programático, no que tange ao sistema operacional Linux, apenas faz referência ao 

assunto de Sistemas de Arquivos. 

 

Abaixo, o trecho do conteúdo programático. 

 

[...] “Sistemas de arquivos: arquivos, diretórios, alocação e gerenciamento de espaço em 

disco, 

características do Windows e do Linux.” [...] 

 

Isto posto, peço a anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

O conteúdo programático do concurso que descreve a questão é: “Redes de 

computadores: modelo OSI, redes locais e de longa distância. Arquitetura TCP/IP e 

protocolos da camada de aplicação. Noções de segurança de sistemas: políticas de 

segurança, certificação digital, criptografia, firewall, malwares, auditoria de sistemas. 

Software Livre.”. A questão explora os conceitos mencionados de uma forma prática 

dentro do sistema operacional linux. Portanto, vai INDEFERIDO o recurso, mantendo-

se integralmente a questão.   
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## PROTOCOLO: 906 

Inscrição: 051011 

Candidato: ANDERSON ANTUNES OLIVEIRA 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 14:16:54 

Questão: 15 

Bibliografia: http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201423119623149anexoiv-

conteuco_programatico_edital_09_2 

RECURSO:  

Conforme o enunciando, trata-se de uma questão referente a Padrões de Projetos, no 

entanto não foi citado este tema no conteúdo programático do Edital para o cargo de 

Analista de Tecnologia da Informação.  

 

Como pode ser visto no link acima, não consta no edital o termo “Padrões de Projeto” 

na página 6 do Edital. 

 

No entanto, para o cargo de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistema 

consta claramente o termo Padrões de Projeto. Portanto, entende-se que esta questão 

deva ser anulada! 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Padrões de Projeto definem soluções para problemas de projeto de software. Um padrão 

descreve uma solução para um problema que ocorre com frequência durante o 

desenvolvimento de software, e que pode ser reusado por outros projetos. Sendo assim, 

está claro que o tema está diretamente relacionado ao conteúdo programático 

“Metodologias de Análise, Projeto e Desenvolvimento de sistemas” solicitado no edital 

n.º 09 de 31 de março de 2014 para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. 

Diante disso, pelas razões acima, é de ser indeferido o presente recurso. 
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## PROTOCOLO: 983 

Inscrição: 050650 

Candidato: RODRIGO CARGNELUTTI 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 16:46:49 

Questão: 15 

Bibliografia: Gerenciamento de Projetos: estabelecendo diferenciais competitivos–

Ricardo Viana Vargas–7.ed–RJ,2009 

RECURSO:  

De acordo com a questão 15 a qual solicita conhecimento sobre Padrões de Projeto 

(Design Patterns). Conforme anexo IV do edital N.º 09 de 31 de março de 2014, não 

está previsto no conteúdo programático para o cargo de nível E – Analista de 

Tecnologia da Informação o conteúdo sobre Padrões de Projeto (Design Patterns). 

OBS: Padrões de Projeto foi solicitados para o cargo de nível E – Tecnólogo/Área: 

Análise e Desenvolvimento de Sistema. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Padrões de Projeto definem soluções para problemas de projeto de software. Um padrão 

descreve uma solução para um problema que ocorre com frequência durante o 

desenvolvimento de software, e que pode ser reusado por outros projetos. Sendo assim, 

está claro que o tema está diretamente relacionado ao conteúdo programático 

“Metodologias de Análise, Projeto e Desenvolvimento de sistemas” solicitado no edital 

n.º 09 de 31 de março de 2014 para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. 

Diante disso, pelas razões acima, é de ser indeferido o presente recurso. 
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## PROTOCOLO: 1066 

Inscrição: 593773 

Candidato: ANDERSON RODRIGUES MORO 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 19:38:25 

Questão: 15 

Bibliografia: edital 

RECURSO:  

Conforme o enunciado a referida questão se refere ao tema Padrões de Projetos, no 

entanto não foi citado esse tema no conteúdo programático do Edital, página 6 para o 

cargo de  Analista de Tecnologia da Informação. No entanto, para o cargo de Tecnólogo 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas desse mesmo concurso, consta claramente o 

termo Padrões de Projeto, sendo assim solicito anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (x) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Padrões de Projeto definem soluções para problemas de projeto de software. Um padrão 

descreve uma solução para um problema que ocorre com frequência durante o 

desenvolvimento de software, e que pode ser reusado por outros projetos. Sendo assim, 

está claro que o tema está diretamente relacionado ao conteúdo programático 

“Metodologias de Análise, Projeto e Desenvolvimento de sistemas” solicitado no edital 

n.º 09 de 31 de março de 2014 para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. 

Diante disso, pelas razões acima, é de ser indeferido o presente recurso. 
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## PROTOCOLO: 694 

Inscrição: 058918 

Candidato: FABIANO BENDER 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 20/05/2014 22:00:53 

Questão: 16 

Bibliografia: http://www.wthreex.com/rup/portugues/ 

RECURSO:  

Venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão nº 16 da prova referente 

ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação, visto que existem duas alternativas 

INCORRETAS a respeito das afirmações sobre o RUP (Rational Unified Process). 

Tanto a alternativa C (gabarito) como a alternativa D estão erradas. A alternativa D está 

errada ao citar as nove disciplinas do RUP (Modelagem de Negócios, Requisitos, 

Análise e Projeto, Implementação, Teste, Implantação, Gerenciamento de Configuração 

e Manutenção, Gerenciamento de Projetos e Ambientes), sendo que, de acordo com o 

site oficial do RUP, as nove disciplinas são: Ambiente, Análise e Design, 

Gerenciamento de Configuração e Mudança, Gerenciamento de Projeto, Implantação, 

Implementação, Requisitos, Teste e Modelagem de Negócios). 

 

OBS: ao acessar o site oficial do RUP, deve-se clicar em "Guia de Introdução", 

"Conceitos-Chave" e depois na figura sob a qual está escrito "Disciplina" para visualizar 

a informação. 

 

 

RESPOSTA: ( x ) Deferido   (  ) Indeferido 

 

QUESTÃO ANULADA 

A alternativa D, referente a questão de n.º 16, apresenta um erro quando afirma que 

“Gerenciamento de Configuração e Manutenção” é uma das nove disciplinas do RUP. 

As nove disciplinas do RUP são Modelagem de Negócios, Requisitos, Análise e 

Projeto, Implementação, Teste, Implantação, Gerenciamento de Configuração e 

Mudança, Gerenciamento de Projetos e Ambientes. 

Diante disso, pelas razões acima, é de ser deferido o presente recurso. 
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## PROTOCOLO: 987 

Inscrição: 050650 

Candidato: RODRIGO CARGNELUTTI 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 16:47:44 

Questão: 16 

Bibliografia: Gerenciamento de Projetos: Como definir e controlar o escopo do projeto 

– Carlos Magno da S. Xavier  

RECURSO:  

De acordo com a questão 16 a qual solicita conhecimento sobre RUP (Rational Unified 

Process). Conforme anexo IV do edital N.º 09 de 31 de março de 2014, não está 

previsto no conteúdo programático para o cargo de nível E – Analista de Tecnologia da 

Informação o conteúdo sobre RUP (Rational Unified Process). 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   (  ) Indeferido 

 

QUESTÃO JÁ ANULADA POR RECURSO ANTERIOR 
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## PROTOCOLO: 394 

Inscrição: 595861 

Candidato: FERNANDO SARTORI 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 20/05/2014 09:56:07 

Questão: 20 

Bibliografia: 

http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2010/provas/102-analista.pdf 

RECURSO:  

O enunciado “20.Sobre sistemas gerenciadores de banco de dados MySQL, considere as 

seguintes afirmativas” e o item “III.Colunas BLOB ou TEXT não permitem valores 

padrões (default).” são cópias idênticas da questão 50 da prova do concurso UFPR de 

Analista de Tecnologia da Informação de 2010: 

 

50 - Sobre sistemas gerenciadores de banco de dados MySQL, considere as seguintes 

afirmativas:  

1. Campos do tipo MEDIUMBLOB podem armazenar até 216 bytes, necessitando de 

2+L bytes, sendo L < 2 16. 

2. Ao indexar uma coluna do tipo BLOB ou TEXT, é necessário especificar o 

comprimento do prefixo do índice.  

3. Colunas BLOB ou TEXT não permitem valores padrões (default).  

4. Colunas BLOB são ordenadas e comparadas através dos valores numéricos dos bytes 

armazenados e não possuem um conjunto de caracteres associados.  

Assinale a alternativa correta.  

*a) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  

b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  

c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.  

d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  

e) Somente as afirmativa 1 e 4 são verdadeiras.  

 

Fonte da página 14: 

http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2010/provas/102-analista.pdf 

 

Desta forma, a legislação diz que:   

Constituição da República Federativa do Brasil:  

Art. 5º, inciso XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação 

ou reprodução de suas obras [...]. 

 

Lei nº 9.610/98 (Lei do Direito Autoral - LDA): 

Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 

artística ou científica. 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 

quaisquer modalidades, tais como: 

I - a reprodução parcial ou integral; 
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II - a edição; 

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 

IV - a tradução para qualquer idioma; 

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto 

de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. 

 

Assim sendo, as 30 questões elaboradas pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

(IFRS) deveriam ter sido inéditas. Caso contrário, pode-se entender que houve algum 

tipo de ‘favorecimento’ para candidato(s) à vaga da Analista de Tecnologia da 

Informação. 

 

Referências:  

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. 

Acesso em 20 de maio de 2014. 

BRASIL. Lei do Direito Autoral. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em 20 de maio de 2014. 

NUCLEO DE CONCURSOS DA UFPR. Disponível em: 

<http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/unila/unila2010/provas/102-

analista.pdf>. Acesso em 20 de maio de 2014. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( x ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Ao contrário do que alega o candidato recorrente, a questão 20 do concurso de Técnicos 

Administrativos do Instituto Federal Rio Grande do Sul não foi objeto de plágio, não 

merecendo, portanto, ser anulada. 

A Lei 9.610/98 e o Artigo 5º, XXVII da Constituição Federal, como bem referido pelo 

candidato, asseguram exclusivamente aos autores a utilização, publicação e reprodução 

de suas obras. 

No entanto, a questão objeto de irresignação não pode ser abarcada pela proteção 

constitucional e da lei infraconstitucional. 

Sem razão o candidato quando alega que a questão n.º 20 é cópia idêntica da questão n.º 

50 da Prova do concurso para Analista de Tecnologia da Informação da UFPR 2010. 

A questão n.º 20, conforme se depreende abaixo, é composta pelo enunciado, por três 

assertivas e cinco opções de resposta: 

20. Sobre o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, considere as seguintes 

afirmativas: 

I. A versão Community é distribuída sobre licença GPL (General Public License) 

e está disponível para diversos sistemas operacionais, como Linux, Unix, Mac 

OS e Windows. 
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II. A ferramenta de administração padrão, atualmente desenvolvida pela Oracle, é 

o MySQL Workbench. 

III. Colunas BLOB ou TEXT não permitem valores padrões (default). 

 Sobre as afirmações, pode-se dizer que: 

a) I, II e III são corretas. 

b) Apenas I e II são corretas. 

c) Apenas II é correta. 

d) Apenas II e III são corretas. 

e) Apenas III é correta. 

Assim, não se pode dizer que houve reprodução idêntica da questão, quando o candidato 

afirma que apenas o enunciado e o item III são iguais. 

De qualquer sorte, ainda que fosse o caso de fazer análise isolada, não é possível 

também que se alegue plágio do enunciado e do item III. 

O enunciado da questão “Sobre sistemas gerenciadores de banco de dados 

MySQL,  considere as seguintes afirmativas” é amplo, genérico.  

De forma isolada o enunciado não é capaz de produzir qualquer afirmação. Além disso, 

por ser amplo, pode ser utilizado em diversas questões, e pode, ainda, de acordo com as 

assertivas que lhe acompanham tomar um novo formato.  

Já no que tange a alternativa III “Colunas BLOB ou TEXT não permitem valores 

padrões (default).”, impende ressaltar que a questão faz referência a uma das 

características do sistema gerenciador de banco de dados MySQL, de modo que, 

indiscutível que possa ser utilizada em qualquer questão sobre MySQL. 

Assim, pelo exposto, nota-se que não se pode atribuir ao examinador do concurso para 

Analista de Tecnologia da Informação da UFPR 2010 a autoria do enunciado e da 

alternativa n.º III, de modo que não há como alegar plágio de questões, tampouco, há 

como prosperar alegação de favorecimento de candidato. 

Diante disso, pelas razões acima, é de ser indeferido o presente recurso. 
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## PROTOCOLO: 903 

Inscrição: 051011 

Candidato: ANDERSON ANTUNES OLIVEIRA 

Campus: Reitoria 

Dt.Envio: 21/05/2014 14:13:21 

Questão: 25 

Bibliografia: http://www.php.net/manual/pt_BR/function.mysql-fetch-array.php 

RECURSO:  

25. Sobre as funções da Linguagem de Programação PHP (Hypertext Preprocessor), 

assinale a alternativa incorreta. 

 

a) strlen() = retorna o tamanho de uma string. 

b) session_destroy() = destrói todos os dados registrados em uma sessão. 

c) str_split() = converte uma string para um array. 

d) mysql_affected_rows() = obtém o número de registros que foram afetados na 

operação anterior do MySQL. 

e) mysql_fetch_array() = converte todos os registros retornados em uma consulta 

no MySQL em um array associativo e bidimensional. 

 

Analisando a documentação disponibilizada no link acima, percebe-se que esta função 

possui três tipos de retorno, sendo que este retorno depende do valor da constante 

informada no parâmetro $result_type.  

 

1. Se for informado o valor MYSQL_NUM, então a função retornará um array com 

índices numéricos; 

2. Se for informado o valor MYSQL_NUM, então a função retornará um array com 

os índices associados aos campos da consulta; 

3. Se for informado o valor MYSQL_BOTH, então a função retornará um array 

bidimensional, conteúdo um array com índices numéricos e o outro com índices 

associados aos campos da consulta; 

 

Como pode ser visto a função mysql_fecth_array pode retornar um array associativo, 

numérico e bidimensional. Sendo assim, entende-se que a questão deva ser anulada, já 

que a afirmativa E também estaria sendo correta. 

 

Abaixo a definição da função... 

 

array mysql_fetch_array  

(  

  resource $result [, int $result_type ]  

) 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( x ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 
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Independente dos parâmetros, a função  mysql_fetch_array não retorna um array 

bidimensional (um array dentro de outro). 
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## PROTOCOLO: 1187 

Inscrição: 593773 

Candidato: ANDERSON RODRIGUES MORO 

Campus: Feliz 

Dt.Envio: 21/05/2014 23:59:45 

Questão: 25 

Bibliografia: http://www.php.net/manual/pt_BR/function.strlen.php 

RECURSO:  

A afirmativa "a" de acordo com a biografia necessita de parâmetro para funcionar 

corretamente,  O uso correto da função é strlen ($string) se for executado a função sem 

parametro retornará um erro. sendo assim solicito anulação da questão. 

 

 

RESPOSTA: (  ) Deferido   ( x ) Indeferido 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Em todas as alternativas os parâmetros das funções foram suprimidos, pois, eram 

irrelevantes para o questionamento e, portanto, não alteravam a resposta correta da 

questão. 

 

 

 


