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RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AO GABARITO
OFICIAL PRELIMINAR - Edital 061/2020
O Instituto Metrópole Digital (IMD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), divulga o resultado da análise dos recursos interpostos contra a Prova de
Conhecimentos Específicos do Edital 061/2020.
Área de Concentração 1 - Desenvolvimento de Software
Enunciado da questão
A ideia do “modelo em caixa” (box model)
do CSS (Cascading Style Sheet) é de
representar qualquer elemento de uma
página Web com uma área retangular à
qual se pode adicionar bordas e fazer
ajustes em termos de tamanho e
espaçamento. Uma ilustração
representando esse modelo seria:

Ação
Mudança de gabarito para a alternativa
que contém o valor: "content, padding,
border e margin".
Obs: A plataforma multiprova mantém o
gabarito anterior, porém a nota final do
resultado já reflete essa correção.

Questão anulada. Todos os candidatos
Considere o seguinte Diagrama
recebem o valor respectivo a essa questão.
Entidade-Relacionamento (ER) que
representa um conjunto de entidades e seus
Obs: A plataforma multiprova mantém o
relacionamentos no contexto do projeto de
gabarito anterior, porém a nota final do
um banco de dados: [...]
resultado já reflete essa correção.
Considerando a modelagem do banco de
dados anteriormente apresentada, analise
as seguintes afirmativas sobre problemas
existentes ou falta de boas práticas
aplicadas nessa modelagem: [...]

Questão anulada. Todos os candidatos
recebem o valor respectivo a essa questão.
Obs: A plataforma multiprova mantém o
gabarito anterior, porém a nota final do
resultado já reflete essa correção.

Área de Concentração 2 - Infraestrutura e Redes
Sem recursos interpostos.
Área de Concentração 3 - Business Intelligence e Analytics
Recursos interpostos foram indeferidos e portanto não há mudança de gabarito.

O candidato pode consultar, por e-mail, a situação do parecer relativo a seu recurso a partir
do dia 20/10/2020. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso do
recurso, isto é, o resultado do julgamento do recurso é de caráter definitivo.

Natal-RN, 20 de outubro de 2020.
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