
   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2018 

 
PARECERES DOS RECURSOS - RETIFICAÇÃO 

 
 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2018 DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO-PR, SOB REGIME ESTATUTÁRIO, interpostos 
contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 13/2018, se da análise dos recursos resultar na 
anulação de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração valerá 
para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
 

 

CARGO NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – TABELA 8.1 
 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
 
QUESTÃO 70 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que o conteúdo programático presente no edital do referido 
concurso contempla o nível das questões para o cargo de Agente Administrativo e para realizar a 
conversão de unidade de medida MB para kB é preciso levar em consideração que 1MB equivale a 1024 
kb, ou seja, 645MB x 1024kB é igual a 660480 kb. 
 
 
QUESTÃO 74 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que o conteúdo programático presente no edital do referido 
concurso contempla o nível das questões para o cargo de Agente Administrativo e em Sistemas 
Operacionais Linux o uso do terminal, similar ao Prompt de Comando em S.O Windows, é imprescindível 
à usuários iniciantes a avançados.  
 
 
QUESTÃO 75 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que o conteúdo programático presente no edital do referido 
concurso contempla o nível das questões para o cargo de Agente Administrativo e a função ÍNDICE é 
utilizada para retornar o valor de um elemento em uma tabela ou matriz selecionado pelos índices de 



   
 

número de linha e coluna, apesar da célula B3 não conter nenhum valor a fórmula inserida irá retornar o 
valor na interseção da segunda linha com a segunda coluna no intervalo A2:B3 que é Peras, presente na 
alternativa C. 
 
 
 
 


