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ATO 009: Edital de Análise de Recursos de Gabarito 

Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente 

recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) 

item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Questão: 12  Referência(s): 26 

Área: INFORMÁTICA BÁSICA 

Situação: INDEFERIDO 

Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Os próprios argumentos do impetrante sustentam a veracidade da segunda opção posta para análise 
na questão em tela, uma vez que, em regra, um arquivo PDF é um arquivo “fechado”, que não permite mudança no conteúdo 

gravado, sendo assim ideal para quem procura manter os documentos íntegros. Como se extrai do edital, o tópico aborda 
conhecimentos em informática básica, sendo o uso de programas que “quebram” o PDF exige maior conhecimento técnico 
que, além de não perfazer o conteúdo de informática básica, requer o uso de softwares específicos e conhecimentos além 
do básico em informática. Diante do exposto, considerando o conteúdo programático proposto e a descrição básica de um 
arquivo PDF, elencado na segunda opção, a questão nos traz três informações corretas, representado pela assertiva “A”, 
como já nos traz o gabarito provisório. 
 

Recursos apresentados sem qualquer fundamentação, fonte ou referência foram indeferidos sem 
análise de mérito e não listados nesta publicação, como determinado pelo item 10.2.5 do Edital. 

 
Modelo/SC, 16 de fevereiro de 2022.  
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