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GABARITO DEFINITIVO 
 
 

Foram julgados procedentes parte dos recursos interpostos contra a formulação das questões, 
constando as devidas alterações no Gabarito Definitivo a seguir. A análise dos recursos consta em anexo.  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Para os cargos de: Farmacêutico, Nutricionista e Psicólogo. 

Conhecimentos 
Gerais 

Língua Portuguesa  
Matemática/Raciocínio 

Lógico 
Atualidades 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Gabarito D B A D C C A D B C D C B D A 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS POR CARGO 

FARMACÊUTICO  

Questões 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Gabarito D A C B A A D C A B C D C A D 

 

NUTRICIONISTA 

Questões 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Gabarito A B D B D B A B A C C A A D A 

 

PSICÓLOGO 

Questões 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Gabarito A C B D C B D A A D B* B A C D 

* Gabarito alterado 
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ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

PROVA DE PSICÓLOGO 

QUESTÃO 26 26) É um conjunto integrado de programas básicos, projetado para supervisionar e 
controlar a execução de programas de aplicação em um computador. Assinale a 
alternativa que corresponde corretamente: 
 

A) Sistema Operacional Especial de Computador. 
B) Sistema Operacional. 
C) Sistema Online. 
D) Sistema de Computador. 

DESCRIÇÃO 1 Argumento: A frase da questão 26 é exatamente a definição de sistema operacional 
que consta no dicionário Aurélio. 
Vocês podem visualizar nessa apostila de 
informática https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2020/04/SISTEMAS-
OPERACIONAIS.pdf na página 15, no canto inferior direito, onde consta o conceito 
exatamente como caiu na prova. 

DESCRIÇÃO 2 
(Dois recursos 
com a mesma 
descrição) 

Argumento: Segundo o Aurélio (verbete sistema), sistema operacional é um conjunto 
integrado de programas básicos, projetado para supervisionar e controlar a execução de 
programas de aplicação em um computador. 
Um sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e 
o hardware de um computador. O propósito de um sistema operacional é proporcionar 
um ambiente no qual o usuário possa executar outros programas de forma conveniente, 
por esconder detalhes internos de funcionamento e eficiência, por procurar gerenciar de 
forma justa os recursos do sistema (Silberschatz, Galvin e Gagne, 2000, p. 22). 
Também conhecida como “motherboard” ou “mainboard”, a placa mãe é, basicamente, 
a responsável pela interconexão de todas as peças que formam o computador. O HD, a 
memória, o teclado, o mouse, a placa de vídeo, ou seja, praticamente todos os 
dispositivos, precisam ser conectados à placa mãe para formar o computador. 
Diante estes conceitos, solicito a revisão da questão, pois o texto do enunciado, descreve 
o sistema operacional. 
Resposta do candidato: B 

RESPOSTA 
BANCA 

Deferido com troca de alternativa para B, pois o conjunto integrado de programas 
básicos, projetado para supervisionar e controlar a execução de programas de aplicação 
em um computador é o Sistema Operacional. 
https://xdocs.com.br/doc/sistemas-operacionais-introduao-aos-sistemas-operacionais-
d8m1x13we28p 

 

QUESTÃO 28 28) O termo CPU (Unidade Central de Processamento), nos micros-computadores, é 
representado por:  
 

A) Placa mãe. 
B) Word. 
C) Processador. 
D) HD. 

DESCRIÇÃO 1 Argumento: A CPU é inclusive conhecida como "processador", então, quando na 
pergunta aparece o termo "é representado por..." a resposta de representação direta 
seria "processador". E não "placa mãe", por mais que a placa mãe seja um dos itens 
principais da CPU - mas não foi isso que a pergunta questionou -. 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2020/04/SISTEMAS-OPERACIONAIS.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2020/04/SISTEMAS-OPERACIONAIS.pdf
https://xdocs.com.br/doc/sistemas-operacionais-introduao-aos-sistemas-operacionais-d8m1x13we28p
https://xdocs.com.br/doc/sistemas-operacionais-introduao-aos-sistemas-operacionais-d8m1x13we28p
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DESCRIÇÃO 2 Argumento: Também conhecida como “motherboard” ou “mainboard”, a placa mãe é, 
basicamente, a responsável pela interconexão de todas as peças que formam o 
computador. O HD, a memória, o teclado, o mouse, a placa de vídeo, ou seja 
praticamente todos os dispositivos, precisam ser conectados à placa mãe para formar o 
computador. 
CPU é a sigla inglesa de “Central Processing Unit”, ou “unidade Central de 
Processamento”, em português. Ela recebe este nome porque, de fato, é onde todas as 
operações do computador são processadas. Por causa disso, o chip onde ficam 
localizados os elementos da CPU é chamado de processado, popularmente conhecido 
como o “cérebro do computador”. 
Diante estes conceitos, solicito a revisão da questão. 
Resposta do Candidato: C  

RESPOSTA 
BANCA 

Indeferido. A CPU é ligada à placa mãe por meio de um soquete, um dispositivo que 
permite ao processador receber energia para comandar as atividades do 
computador.  Logo, é representado pela placa-mãe e não pelo processador. 
https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-cpu/  

 
 

https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-cpu/

