
CONCURSO PÚBLICO EDITAL  Nº 02
 

Anulação da Questão 31 
 
A questão foi formulada assim:
31. Considere as seguintes afirmativas, relacionadas aos elementos básicos de um sistema de
computação (hardware e software
 
I   
 

A memória ROM é somente de leitura e nela estão contidas informações gravadas
pelo fabricante, inclusive o BIOS.

II   A velocidade do processador (
III A memória RAM é volátil, isto é, as informações gravadas se perdem quando

computador é desligado.
IV Disco rígido e pen drive 
V Teclado, mouse e impressora são periféricos de entrada.

 
A opção em que todas as afirmativas são corretas é:
A) II, IV e V 
B) I, II e III 
C) I, III e IV 
D) III, IV e V 
 
A resposta do gabarito oficial é a letra
afirmativas I, III e IV.  
 

De fato, a afirmativa II não é correta porque 
medida em Hertz (Hz) que 
velocidades são grandes se usa mais Mega Hertz (MHz).

A afirmativa I é correta. 
Only Memory já significa que é uma memória só de leitura. Nela já vem gravado o 
BIOS (Basic Input/Output System

A afirmativa III deveria ser correta, mas houve uma falha na redação e/ou 
confecção da prova. A afirmativa deveria ser: “
informações não gravadas se perdem quando
digitada a palavra não a afirmativa ficou incorreta.

A afirmativa IV é correta. 
secundária, isto é, memórias que não são principais (RAM ou ROM) e que também são 
chamadas de memórias de massa porque em geral armazenam grandes volumes de 
dados se comparadas com a memória principal.

A afirmativa V é incorreta. O teclado e o mouse são periféricos de entrada, mas 
a impressora é um periférico de saída.

Assim, por conta da falha, restaram apenas duas afirmativas corretas: a I e a IV. 
Como todas as opções do gab
que todas sejam corretas e a questão deve ser 

A COMPERVE ACATA O PARECER DA COMISSÃO.
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tão foi formulada assim: 
Considere as seguintes afirmativas, relacionadas aos elementos básicos de um sistema de

software): 

ria ROM é somente de leitura e nela estão contidas informações gravadas
pelo fabricante, inclusive o BIOS. 
A velocidade do processador (clock) é medida em GB (giga bytes). 

A memória RAM é volátil, isto é, as informações gravadas se perdem quando
computador é desligado. 

pen drive são exemplos de memória secundária. 
e impressora são periféricos de entrada. 

A opção em que todas as afirmativas são corretas é: 

A resposta do gabarito oficial é a letra C, ou seja, a que considera que são corretas as 

De fato, a afirmativa II não é correta porque a velocidade do processador é 
medida em Hertz (Hz) que é a velocidade do relógio (clock), mas como geralmente as 
velocidades são grandes se usa mais Mega Hertz (MHz). 

A afirmativa I é correta. A memória ROM que é a sigla em inglês para 
já significa que é uma memória só de leitura. Nela já vem gravado o 

tput System), isto é, o Sistema Básico de Entrada e Saída
deveria ser correta, mas houve uma falha na redação e/ou 

A afirmativa deveria ser: “A memória RAM é volátil, isto é, as 
gravadas se perdem quando o computador é desligado

a afirmativa ficou incorreta. 
A afirmativa IV é correta. O disco rígido e o pen drive são exemplos de memória 

secundária, isto é, memórias que não são principais (RAM ou ROM) e que também são 
chamadas de memórias de massa porque em geral armazenam grandes volumes de 
dados se comparadas com a memória principal. 

A afirmativa V é incorreta. O teclado e o mouse são periféricos de entrada, mas 
a impressora é um periférico de saída. 

da falha, restaram apenas duas afirmativas corretas: a I e a IV. 
do gabarito apresentam três afirmativas, não há uma opção em 

que todas sejam corretas e a questão deve ser ANULADA . 

A COMPERVE ACATA O PARECER DA COMISSÃO. 
Natal, 04 de junho de 2010.

Gisele Daniel de Almeida 
Coordenadora de Concursos 
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Considere as seguintes afirmativas, relacionadas aos elementos básicos de um sistema de 

ria ROM é somente de leitura e nela estão contidas informações gravadas 

A memória RAM é volátil, isto é, as informações gravadas se perdem quando o 

C, ou seja, a que considera que são corretas as 

a velocidade do processador é 
), mas como geralmente as 

A memória ROM que é a sigla em inglês para Read 
já significa que é uma memória só de leitura. Nela já vem gravado o 

), isto é, o Sistema Básico de Entrada e Saída 
deveria ser correta, mas houve uma falha na redação e/ou 

A memória RAM é volátil, isto é, as 
o computador é desligado” . Como não foi 

são exemplos de memória 
secundária, isto é, memórias que não são principais (RAM ou ROM) e que também são 
chamadas de memórias de massa porque em geral armazenam grandes volumes de 

A afirmativa V é incorreta. O teclado e o mouse são periféricos de entrada, mas 

da falha, restaram apenas duas afirmativas corretas: a I e a IV. 
apresentam três afirmativas, não há uma opção em 

Natal, 04 de junho de 2010. 

 


