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Questão Resposta Argumentação 

23 C 

Conforme imagem ilustrada na questão em referência, o traço 0,055 do nônio (escala em milímetro), coincide com o traço 3,7 mm da escala 
fixa, dando como resultado o valor de X = 15,55 mm. Da mesma forma, o traço 0,065 mm da escala do nônio (escala em milímetro), coincide 
com o traço 4,1 mm da escala fixa, dando como resposta o valor de X = 15,65 mm. 
Portanto, solicito a anulação da questão em função da imagem dos traços do paquímetro, acima evidenciados, não possibilitarem a 
distinção entre eles, o que resulta em dois valores os quais correspondem as alternativas C e D, respectivamente. 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 

23 D 
Venho solicitar a anulação da questão 23ª, pois estava ilegível as marcações do Paquímetro, gerando três possíveis leituras do seu nônio 
(Vernier) de 1,55; 1,65 e 1,85. Sendo que a correta segundo o gabarito é de 1,65mm. 

46 D 

Em virtude de existir na questão duas repostas corretas referente ao hardware de um computador (processador), gostaria de solicitar a 
anulação da questão, pois o processador necessita das informações de uma memória seja ela interna ou externa para realizar o 
processamento de dados binários.Em relação ao hardware de um computador podemos afirmar que o processador realiza o processamento 
de informações binárias.Um processador recebe um determinado volume de dados, orientados em padrão binário 0 e 1 e tem a função de 
responder a esse volume de informações binárias, logo opera com números relacionados ao sistema binário.Segundo Felipe Garret editor 
da tecmundo o processador trabalha com números binários, com segue matéria no link a seguir: 
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/02/o-que-e-processador.htmlAlém de existirem diversos matérias que explicam que o 
sistemas binários e a linguagem entendida pelos processadores. (Linguagem de máquina - binários).Atenciosamente,Antonio Samuel Neves 
de Jesus. 

 


