
 
JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO 

PROCESSO SELETIVO N.º 01/2023 – ATENDENTE DE SAÚDE 
 
A Comissão Municipal Permanente para Acompanhamento de Processos Seletivos, no uso de suas 
atribuições torna público o parecer a cerca dos recursos interpostos:  
 
O recurso interposto foi referente a erro no enunciado. 

Questão: 23 
Candidato: Douglas Tavares Figueiredo  
Questionamento: O enunciado da questão 23 se encontra incompleto / mal elaborado, haja visto que, não se 
especifica se quer verdadeiro ou falso etc. 
 
Questão 23: A respeito de periféricos, analise as afirmativas. 
I - A tela de monitor LCD é formada por duas placas de vidro e, atrás de uma delas, encontra-se o tubo de raios 
catódicos, responsável por gerar a imagem. 
II - Nas impressoras a jato de tinta, utiliza-se uma cabeça de impressão móvel, a qual se move horizontalmente pelo 
papel enquanto a tinta é espirrada por minúsculos esguichos. 
III - Em mídias ópticas Blu-ray, utilizam-se células de memória flash para aumentar a capacidade de armazenamento 
em relação aos DVD e aos CD-ROM. 
 
A) II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, apenas. 
D) I e III, apenas. 

 
PARECER: Recurso Aceito 
 

JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO: 
De acordo com: https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-concursos/informatica/877484  
 
A respeito de periféricos, analise as afirmativas. 

I - A tela de monitor LCD é formada por duas placas de vidro e, atrás de uma delas, encontra-se o tubo de raios catódicos, responsável 
por gerar a imagem. 

II - Nas impressoras a jato de tinta, utiliza-se uma cabeça de impressão móvel, a qual se move horizontalmente pelo papel enquanto 
a tinta é espirrada por minúsculos esguichos. 

III - Em mídias ópticas Blu-ray, utilizam-se células de memória flash para aumentar a capacidade de armazenamento em relação aos 
DVD e aos CD-ROM. 

Está correto o que se afirma em: 

A II, apenas. 

B II e III, apenas. 

C  I, apenas. 

D  I e III, apenas. 

 

Após o julgamento dos recursos, a Comissão Permanente para Processos Seletivos torna público o 
gabarito e também a classificação final retificados. 
 
 
 
Ferros, 30 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
Comissão Municipal: 
Conrado Drummond Lage / Rita de Cássia Leite Ribeiro Quintão / Marta Soares Brito Alvarenga 
Andrade / Maria da Conceição e Silva 

https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-concursos/informatica/877484

