
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE/RS 

PROCESSO SELETIVO Nº 301  
PARECER SOBRE RECURSO – Gabarito 

___________________________________________________________________________________________________ 

Candidato(a): Alessandra Zorzolli Nunes 

Área/Curso: Administração de Empresas 

Nº de Inscrição: 88 

 

 

 

Atendendo a solicitação do(a) candidato(a), a Banca Examinadora analisou seu pedido de 

recurso e concluiu que:  

Questão nº 11– O candidato tem razão ao afirmar que o suporte da questão não informa a 

versão do Software Windows. Porém, não se pode negar que de todas as alternativas elencadas, 

verifica-se que possui apenas uma alternativa correta. Além disso, os comandos apresentados na 

alternativa correta, são utilizados nas últimas três versões atualmente suportadas pela Microsoft, 

que são Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10.  

 

Questão nº 16 – Como em todas as partes da prova, logo após a indicação da área sobre a qual 

foram elaboradas as questões tem um título geral, (ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA 

CORRETA). Depois disso, cada questão é individual e, cada uma delas, deve ser respondida 

conforme a solicitação de seu suporte. A banca examinadora considera que isso está bem claro 

nas questões. 

 

Considerando o disposto acima, nega-se provimento ao recurso do(a) candidato(a). 

 

 
Pela Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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Candidato(a): Eduardo Gonçalves Silva 

Área/Curso: Ciências Contábeis 

Nº de Inscrição: 139 

 

 

 

Atendendo a solicitação do(a) candidato(a), a Banca Examinadora analisou seu pedido de 

recurso e concluiu que:  

Questão nº 11– O candidato tem razão ao afirmar que o suporte da questão não informa a 

versão do Software Windows. Porém, não se pode negar que de todas as alternativas elencadas, 

verifica-se que possui apenas uma alternativa correta. Além disso, os comandos apresentados na 

alternativa correta, são utilizados nas últimas três versões atualmente suportadas pela Microsoft, 

que são Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10.  

 

Questão nº 16 – Como em todas as partes da prova, logo após a indicação da área sobre a qual 

foram elaboradas as questões tem um título geral, (ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA 

CORRETA). Depois disso, cada questão é individual e, cada uma delas, deve ser respondida 

conforme a solicitação de seu suporte. A banca examinadora considera que isso está bem claro 

nas questões. 

 

Questão nº 20– Cada uma das alternativas da questão apresenta uma afirmação sobre “o 

processo de ocupação do espaço geográfico brasileiro”, e solicita que sejam analisadas as 

alternativas e assinalada a correta. As alternativas são todas referentes à afirmações do presente 

e a pergunta não tem nada a ver com o período da colonização.  

 

Considerando o disposto acima, nega-se provimento ao recurso do(a) candidato(a). 

 

 
Pela Banca Examinadora 


