CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS
PARECER DA BANCA EXAMINADORA

CARGO: ENFERMEIRO
QUESTÃO 14

GABARITO PRELIMINAR: A

Sobre a função Sites Fixos do Internet Explorer 9, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Com os Sites Fixos, o usuário acessa seus sites favoritos diretamente pela barra de tarefas do Windows 7 sem
precisar abrir o Internet Explorer primeiro.
b) Cada site fixado tem uma Lista de Atalhos.
c) Não é possível incluir guias de home page adicionais para cada site que fixar.
d) Ao ser fixado, o site se torna o centro da experiência, em vez do navegador.

Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue:
Faz-se necessário citar que o conteúdo da presente questão está inserido no tópico 8) Noções básicas de
navegação na Internet (Internet Explorer 8 e Mozilla Firefox 14 e suas respectivas versões posteriores). [grifo nosso]
Dessa forma, o conteúdo Internet Explorer 9 está devidamente contemplado no edital ao indicar que poderão ser
utilizadas as versões posteriores.

Isto posto, o conteúdo está de acordo com o edital e, portanto, o gabarito deve ser mantido.

CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar.
É o parecer, S.M.J.
Porto Alegre, 07 de abril de 2015.

OBJETIVA Concursos Ltda.
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CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS
PARECER DA BANCA EXAMINADORA

CARGO: ENFERMEIRO
QUESTÃO 40

GABARITO PRELIMINAR: A

Grande parte das pesquisas atuais sobre teoria da mudança fundamenta-se nas teorias clássicas de mudança
desenvolvidas por Kurt Lewin na metade do século XX. São fases identificadas por Lewin, pelas quais devem
passar o agente de mudança até que uma mudança planejada ocorra:
a) Descongelamento, movimento e recongelamento.
b) Desejo, visão e ação.
c) Mudança, adaptação e avaliação.
d) Planejamento, avaliação e revisão.

Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca expondo o que segue:
Faz-se necessário salientar que a presente questão está contemplada no conteúdo “Administração em Enfermagem”
e “Processo de enfermagem”, sendo que foi elaborada com base na seguinte obra: MARQUIS B. L.; HUSTON, C. J.
Administração e Liderança em Enfermagem. Artmed, devidamente contemplada no edital.
De acordo com a autora acima citada (p. 187), temos que:
Grande parte das pesquisas atuais sobre teoria da mudança fundamenta-se nas teorias clássicas
de mudança desenvolvidas por Kurt Lewin na metade do século XX. Lewin (1951) identificou três
fases pelas quais deve passar o agente de mudança até que uma mudança planejada faça parte do
sistema: descongelamento, movimento e recongelamento.

Assim sendo, a única alternativa correta na questão é “a” e, portanto, o gabarito deve ser mantido.

CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar.
É o parecer, S.M.J.
Porto Alegre, 07 de abril de 2015.

OBJETIVA Concursos Ltda.
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