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Instruções 

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas 
da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números 
forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão- 
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele 
passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

 

Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que 
responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões 
marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco 
receberão pontuação zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta 
prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 
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Indo 

 [...] 
 
Finalmente, na semana passada, tudo se esclareceu. Cheguei no Rio e o táxi que 
me levava do aeroporto para o hotel pifou na saída do Túnel Rebouças e parou na 
ensolarada Lagoa. O motorista pediu ajuda a outro táxi pelo rádio e enfatizou a 
urgência da situação: “Estou aqui com um idoso embaixo do sol...”. Olhei em volta. 
Idoso? Onde estava o idoso? E então tive a revelação. O idoso era eu! Agora tudo 
fazia sentido. O estranho procedimento dos outros estava explicado. Eu tinha me 
transformado num idoso e recebia o tratamento adequado. Virar idoso é o que 
acontece quando se vive um certo tempo, eu apenas não tinha me dado conta. Só 
faltava alguém dizer a palavra, sem a menor possibilidade de estar se referindo a 
outra pessoa. 
 
Curiosa palavra. Idoso. O que acumulou idade. Também tem o sentido de quem 
se apega à idade. Ou que a esbanja (como gostoso ou dengoso). Se é que não 
significa alguém que está indo, alguém em processo de ida. Em contraste com os 
que ficam, os ficosos... 
 
Preciso começar a agir como um idoso. Dizem que, entre eles, idoso não fala em 
quem chega à velhice como alguém que está à beira do túmulo. Dizem que está 
na zona do rebaixamento. Vou ter que aprender o jargão da categoria. 
 

Fonte: VERÍSSIMO, Luís Fernando. In: O Estado de São Paulo. 2006. Caderno 2, p. 143. (Adaptado) 

 

1ª QUESTÃO. Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

A) O ponto de partida do texto é um acontecimento do cotidiano, que se desdobra no tema 
da velhice ao utilizar a ironia e o humor para criticar aspectos ligados à visão da 
sociedade sobre o idoso.  

B) A marca principal do texto é a referência ao idoso como alguém que se encontra fora de 
lugar, que não se percebe nessa situação, e que, portanto, sofre as consequências 
desse deslocamento.  

C) O objetivo do texto é salientar a importância do idoso na sociedade e os 
desdobramentos advindos desse reconhecimento que promove o devido respeito aos 
mais velhos.   

D) O foco do texto recai sobre o fato de o idoso ser considerado inútil pela e para a 
sociedade, o que causa um desconforto nas relações sociais e reitera as diferenças 
entre as idades.  

E) O cenário apresentado no texto indica que os idosos estão cada vez mais ativos, 
cuidando da saúde e trabalhando, envolvidos em questões sociais, econômicas, 
culturais e civis.  
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2ª QUESTÃO. Considerando os elementos referenciais utilizados no texto, analise as 

afirmativas a seguir: 

I. O termo “que” (linha 2) refere-se à palavra “táxi” (linha 2) e estabelece relação de 
restrição. 

II. A expressão “pelo rádio” (linha 4) completa o significado da expressão “pediu ajuda” 
(linha 4).  

III. O termo “agora” (linha 6) significa “no momento” e veicula uma  noção de 
temporalidade. 

IV. O termo “também” (linha 12) restringe o enunciado imediatamente antecedente e 
apresenta uma relação inclusiva. 

É CORRETO o que se afirma em  

A) I e II, apenas.  

B) I e III, apenas.  

C) II e IV, apenas.  

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV.  
 

3ª QUESTÃO. A relação de identidade estabelecida entre “os que ficam” e “os ficosos”, no 

trecho “Em contraste com os que ficam, os ficosos...” (linhas 14 e 15), é da mesma natureza 

da expressão grifada em: 

A) Idosos dançarinos, muito carismáticos, fazem uma boa festa.  

B) Pessoas saudáveis podem dar a receita, e os toques, para a boa forma.  

C) Garotos espertos, e estudiosos, podem alcançar a própria independência. 

D) Jovens empreendedores, capacitados, têm grandes chance de sucesso. 

E) Indivíduos com mais de 80, os oitentões, são os mais divertidos. 

 
4ª QUESTÃO. No trecho “Se é que não significa alguém que está indo, alguém em 

processo de ida” (linhas 13 e 14), o termo “se” introduz 

A) uma condição.  

B) um tempo.  

C) uma possibilidade. 

D) uma causa. 

E) um modo. 
 

5ª QUESTÃO. Considerando os termos “indo” (título) e “idoso” (linha 12), é CORRETO 

afirmar: 

A) Na medida em que “indo” indica uma ação inacabada, “idoso” denota o sentido de 
afetividade.  

B) Visto que “indo” apresenta-se como um movimento processual, “idoso” decorre de uma 
ação acabada.  

C) Embora “indo” signifique um movimento finalizado, “idoso” remete ao modo como se 
encara a idade. 

D) Enquanto “indo” pressupõe um movimento contínuo, “idoso” relaciona-se à idade 
avançada. 

E) Mesmo que “indo” refira-se a uma ação em progresso, “idoso” conota um estado de 
espírito. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 05 QUESTÕES 

 

6ª QUESTÃO. Sejam  ,  ,  ,   e   cinco números reais diferentes tais que 

 quando escritos em ordem crescente, o valor absoluto da diferença entre quaisquer dois 

números adjacentes é igual a  ; 

   é o maior de todos eles; 

   é o menor de todos eles; 

      ; 

            . 

 

O produto     é igual a 

 

A) -162,35 

B) -141,75 

C) -117,45 

D) 134,65 

E) 172,85 
 

 

7ª QUESTÃO. Sete pessoas, sendo Alberto e Joana duas delas, são dispostas 

aleatoriamente em uma fila. Se   é a probabilidade de Alberto e Joana não estarem nem na 

posição inicial e nem na posição final da fila, então 

A) 0,30 <   < 0,35 

B) 0,35 <   < 0,40 

C) 0,40 <   < 0,45 

D) 0,45 <   < 0,50 

E) 0,50 <   < 0,55 

 

 

8ª QUESTÃO. Hugo comprou uma lavadora de roupas cujo preço à vista é R$       . Ele 

pagará a lavadora em   prestações mensais de R$        cada, a juros compostos de  % 

ao mês, devendo a primeira prestação ser paga no ato da compra. O valor de   é igual a 

A) 16 

B) 18 

C) 20 

D) 22 

E) 24 
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9ª QUESTÃO. Um grupo de pessoas tem   homens e   mulheres. A altura média dos 

homens do grupo é igual a      m, a altura média das mulheres do grupo é igual a      m e 

a altura média de todas as pessoas do grupo é igual a      m. O valor de     é igual a 

A) 0,400 

B) 0,425 

C) 0,450 

D) 0,475 

E) 0,500 
 

 

10ª QUESTÃO. Um produtor de laranjas, ao vender        caixas de laranjas, tem um 

lucro de R$       por caixa. Ele sabe que, se vender mais de        caixas de laranja, o 

lucro por caixa é reduzido em R$        por caixa adicional vendida. Admitindo que o 

produtor venda mais de        caixas de laranja, o maior valor para o lucro que ele pode 

obter com a venda de caixas de laranja é igual a 

A) R$ 547.600,00 

B) R$ 547.610,00 

C) R$ 547.620,00 

D) R$ 547.630,00 

E) R$ 547.640,00 
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INFORMÁTICA - 05 QUESTÕES 

 

11ª QUESTÃO. Dentre os componentes de hardware de um computador, está a placa 

mãe, que tem por função 

A) realizar as tomadas de decisões do computador. 

B) permitir a leitura e escrita de dados pelo computador. 

C) armazenar dados do sistema operacional e arquivos do usuário. 

D) interligar todos os componentes dentro do computador. 

E) substituir outras placas quando essas apresentarem algum defeito. 

 

 

12ª QUESTÃO. No Windows 10, o procedimento que exclui um arquivo permanentemente, 

de maneira que não seja movido para a lixeira, após selecionado o arquivo que se deseja 

excluir em definitivo, é pressionar 

A) a tecla <Delete>. 

B) as teclas <Ctrl+Delete>. 

C) as teclas <Alt+Delete>. 

D) as teclas <Ctrl+Alt+Delete>. 

E) as teclas <Shift+Delete>. 

 

 

13ª QUESTÃO. O Word 2019 apresenta, no alto, à esquerda, a Barra de Ferramentas de 

Acesso Rápido, que possibilita um acesso rápido aos comandos mais comuns do Word. A 

figura abaixo ilustra essa barra. 

 

Fonte: Arquivo da banca. 

Os comandos representados pelos 4 ícones ilustrados na figura acima são, da esquerda 

para a direita, respectivamente: 

A) Salvar, Voltar, Atualizar e Personalizar Faixa de Opções. 

B) Salvar, Desfazer, Repetir e Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. 

C) Salvar, Voltar, Atualizar e Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. 

D) Abrir, Voltar, Atualizar e Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso Rápido. 

E) Abrir, Desfazer, Repetir e Personalizar Faixa de Opções. 
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14ª QUESTÃO. Em algumas ocasiões, dados que compõem planilhas podem ser sigilosos, 

sendo necessário algum tipo de controle de acesso a esses dados. Nesse contexto, e 

considerando o aplicativo LibreOffice Calc 4.2, analise as afirmativas a seguir: 

I. Ao salvar-se uma planilha, é possível criar uma senha de acesso, por meio da opção 
“Salvar com senha”. 

II. Ao criar-se uma senha de acesso para uma planilha, é preciso digitá-la duas vezes para 
que ela seja confirmada. 

III. Uma planilha salva com senha somente poderá ser aberta com a senha de acesso 
criada, que será solicitada toda vez que a planilha for aberta. 

IV. Não é possível criar uma senha para acesso somente à leitura de uma planilha. Esse 
procedimento somente é possível para acesso completo. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e III, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

15ª QUESTÃO. Segundo Silva (2011), NÃO é um motivo pelo qual alguém, com fins 

maléficos, pode querer invadir um computador residencial: 

A) Usar o computador em outros ataques coordenados, como parte de exércitos de 
computadores invadidos, chamados botnets. 

B) Efetivar transações bancárias usando credenciais, senhas e números de cartões 
furtados a partir do computador invadido. 

C) Controlar outros dispositivos ligados ao computador, como impressora ou caixa de som, 
para incomodar os moradores da residência. 

D) Enviar SPAMs, ou seja, mensagens de e-mail indesejadas, a partir do computador 
invadido. 

E) Acessar arquivos e dados confidenciais presentes no computador invadido e tentar tirar 
vantagem por meio de extorsão. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

16ª QUESTÃO. Em relação ao pregão, é CORRETO afirmar: 

A) O pregão é uma forma de contratação sem previsão legal, tendo se constituído com 
base em costume adotado pela União. 

B) O pregão só pode ser adotado pela Administração Pública na espécie presencial. 

C) Na fase preparatória do pregão, as empresas interessadas em celebrar contratos com a 
Administração Pública devem ser convocadas para essa finalidade. 

D) No pregão, a Administração Pública deve exigir da empresa uma garantia de sua 
proposta. 

E) O pregão é uma modalidade de licitação. 

 
 

17ª QUESTÃO. No que se refere à investidura em cargo público no serviço público federal, 

prevista na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é CORRETO afirmar: 

A) A nacionalidade brasileira é um dos requisitos para a investidura em cargo público, 
razão pela qual não é possível no sistema jurídico-legal brasileiro que um estrangeiro 
não naturalizado seja servidor. 

B) A nacionalidade brasileira é um dos requisitos para a investidura em cargo público, 
porém, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais 
poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de 
acordo com as normas e os procedimentos da Lei nº 8.112/1990.       

C) A investidura em cargo público no serviço público federal ocorre com a nomeação do 
servidor. 

D) A investidura em cargo público no serviço público federal ocorre no momento em que o 
servidor passa a exercer o cargo. 

E) Para a investidura em cargo público, não se exige que a pessoa esteja no gozo dos 
seus direitos políticos. 

 

18ª QUESTÃO. No que se refere às disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, Lei de Processo Administrativo Federal, é CORRETO afirmar: 

A) No processo administrativo federal, não existe a figura da delegação de competência. 

B) Pode ser objeto de delegação a competência para decidir recursos administrativos. 

C) Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, exceto quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 

D) Na Administração Pública federal, não se admite a convalidação de atos defeituosos 
sanáveis. 

E) Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, mas quando ele declarar que 
fatos e dados estão registrados em documentos existentes em outro órgão 
administrativo, cabe ao órgão competente para a instrução prover, de ofício, a obtenção 
dos documentos ou das respectivas cópias. 
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19ª QUESTÃO. No que se refere a licitações e contratos administrativos, disciplinados pela 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é INCORRETO afirmar: 

A) A compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 

B) A empreitada por preço global ocorre quando se contrata a execução de uma obra ou 
de um serviço por preço certo e total. 

C) É proibida a realização de obras e serviços da Administração Pública por meio de 
execução indireta. 

D) O projeto executivo poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das 
obras e serviços, desde que autorizado pela autoridade administrativa. 

E) No que tange ao sigilo, em razão do interesse público e considerado o fato de que a 
licitação é limitada às empresas concorrentes, o cidadão não pode requerer à 
Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada 
obra executada. 

 

 
20ª QUESTÃO. Em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, é INCORRETO afirmar: 

A) A finalidade da Administração Pública é o bem comum, razão pela qual a moralidade da 
Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. 

B) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas 
relações humanas. 

C) É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, 
com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou 
inferiores. 

D) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se desvincula 
eticamente dos atos da vida privada do servidor, razão pela qual eventuais atos ilegais 
do servidor praticados no cotidiano de sua vida particular são irrelevantes para o seu 
órgão empregador, desde que não possuam relação com o exercício das atribuições 
legais do cargo público. 

E) É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado habitualmente, mesmo que fora 
do serviço. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21ª QUESTÃO. A distribuição Ubuntu possui vários utilitários de linha de comando para 

gerenciar, visualizar e configurar os dispositivos de rede disponíveis no sistema operacional 

Linux. A respeito desses utilitários, analise as afirmativas a seguir: 

I. O comando “ip a” pode ser utilizado em qualquer terminal de linha de comando para 
identificar rapidamente todas as interfaces de rede disponíveis no sistema. 

II. O comando “lshw -class network” fornece detalhes sobre os recursos de hardware de 
adaptadores de rede, tais como nome, informações de barramento, detalhes do driver 
do dispositivo e todos os recursos suportados pela interface. 

III. O comando “ethtool” é um programa que exibe e permite alterar configurações de uma 
placa informada como parâmetro. Esse comando permite configurar, por exemplo, a 
negociação automática de portas, a velocidade, o modo de operação e o Wake-on-LAN 
dessa placa. 

IV. O comando “ip” permite definir configurações de endereçamento IP que entram em 
vigor imediatamente. Essas configurações, entretanto, não são persistentes e serão 
perdidas após uma reinicialização do sistema. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II, III e IV. 

C) I e IV, apenas. 

D) II, apenas. 

E) III e IV, apenas. 
 

 

22ª QUESTÃO. A respeito da arquitetura de rede sem fio padrão IEEE 802.11 (wi-fi), é 

CORRETO afirmar: 

A) Em uma rede sem fio residencial típica, há um AP (Ponto de Acesso) e um roteador, 
que conecta o BSS (Basic Service Set) à Internet. 

B) Em geral, cada estação sem fio padrão IEEE 802.11 tem um endereço MAC de 6 Bytes 
que é configurado via software, utilizando-se, para isso, o driver da placa de interface de 
rede. 

C) Redes sem fio que possuem mais de um AP (Ponto de Acesso) são denominadas redes 
sem fio de infraestrutura e, nesse contexto, o termo “infraestrutura” significa que os APs 
são utilizados junto com a infraestrutura cabeada que interconecta esses APs a um 
roteador. 

D) Redes sem fio “ad hoc” são formadas por dispositivos móveis que, por acaso, estão 
próximos uns dos outros e se comunicam sem que haja a necessidade de infraestrutura 
de rede sem fio no lugar em que se encontram. Não é possível conectar-se à Internet 
nesse modo de operação. 

E) Um BSS (Basic Service Set) contém uma ou mais estações sem fio e uma estação-
base, conhecida como um AP (Ponto de Acesso). 
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23ª QUESTÃO. Na figura apresentada abaixo, é possível observar que existem dois 

switches (Switch1 e Switch2) que estão interligados entre si por meio de dois enlaces de 

comunicação para fins de redundância, de maneira que, se um dos enlaces vier a falhar, a 

comunicação entre os switches continuará funcionando por meio do outro enlace.  

Fonte: Brito, S. H. B. Laboratórios de Tecnologias Cisco em Infraestrutura de Redes. 
2 ed. São Paulo: Novatec, 2014, s/p. 

 

Sobre a configuração de VLANS representada na figura acima, é INCORRETO afirmar: 

A) Pode-se entender uma VLAN como uma instância virtualizada de um switch lógico (ou 
virtual). Ou seja, ao serem criadas quatro VLANs em um switch, é como se fossem 
criados quatro switches lógicos (ou virtuais) dentro desse equipamento. 

B) As boas práticas de gerenciamento indicam que cada VLAN deve estar associada a 
pelo menos uma respectiva sub-rede. Assim, como há quatro VLANs na rede, pelo 
menos quatro endereços de rede IP distintos terão de ser utilizados ─ um para cada 
VLAN. 

C) É necessário que seja feita a ativação do protocolo VTP (Virtual Trunk Protocol) para 
que todas as configurações de VLAN de um switch, em modo servidor, sejam 
automaticamente propagadas para os demais switches, em modo cliente, no mesmo 
domínio. 

D) No modo transparent, um switch é membro de um domínio, mas não participa 
ativamente desse domínio porque não aplica as configurações de VLAN para si mesmo. 

E) É necessário criar manualmente as VLANs em todos os switches da rede e associar as 
portas físicas dos equipamentos às suas respectivas VLANs. Porém, as interfaces que 
carregarão informações sobre todas as VLANs são automaticamente configuradas para 
o modo trunk. 
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24ª QUESTÃO. Um firewall é um programa que tem o objetivo de proteger redes ou 

máquinas terminais contra acessos indesejados, fazendo a filtragem e o controle de todo o 

tráfego nas suas interfaces de rede. Sobre o firewall, analise as afirmativas a seguir: 

I. Todo firewall é um roteador, mas nem todo roteador é um firewall. 

II. No Linux, o NetFilter (iptables) é um firewall de filtragem que atua em nível de rede, ou 

seja, funciona com base nos parâmetros contidos nos cabeçalhos dos pacotes. 

III. Ao utilizar-se um firewall do tipo stateless, é possível escrever regras que permitam 

todas as conexões originadas internamente na rede, mas que não permitam conexões 

originadas externamente, excetuando-se aquelas que são respostas às conexões que 

foram originadas internamente. 

IV. No Linux, por padrão, o NetFilter (iptables) possui apenas duas tabelas, denominadas 

filter e nat, cada uma com seu próprio conjunto de funções. Essas funções são 

associadas às regras existentes no firewall. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 
 

 

25ª QUESTÃO. Os princípios mais importantes em todas as políticas de segurança 

institucional são Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (Availability), conhecidos 

como o triângulo CIA. A respeito do princípio de Integridade, é INCORRETO afirmar: 

A) Mudanças em sistemas e dados precisam ser autorizadas pela política de segurança 
institucional. Por exemplo, quando um membro da equipe de segurança institucional 
atribuir um novo preço a um artigo no banco de dados da empresa, outro membro 
dessa equipe deve verificar a validade desse preço antes de ele ser publicado. 

B) Sempre que possível devem-se criar mecanismos que obriguem os membros da equipe 
de segurança institucional a usarem termos corretos e padronizados. Por exemplo, um 
cliente é sempre chamado de “cliente”; o termo “freguês” não pode ser utilizado na 
comunicação institucional. 

C) Os procedimentos de backup de dados precisam ser estabelecidos pela política de 
segurança institucional e o armazenamento do backup deve ser feito em local 
fisicamente separado daquele onde ele foi realizado, a fim de garantir a disponibilidade 
dos dados nos casos de emergência. 

D) As ações dos usuários dos sistemas são gravadas (logged) de forma que se possa ser 
determinado, quando necessário, quem modificou alguma informação nos sistemas da 
empresa. 

E) Ações que possam ter graves consequências para a empresa, como a instalação de 
novo software, devem ser realizadas por, pelo menos, dois membros da equipe de 
tecnologia da informação. 
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26ª QUESTÃO. A respeito da tecnologia VPN (Virtual Private Network), analise as 

afirmativas a seguir: 

I. A funcionalidade de garantia da integridade dos dados consiste em verificar se um 

pacote recebido está inviolado, ou seja, se o pacote não foi alterado enquanto transitava 

pela rede. 

II. A funcionalidade de criptografia consiste na conversão de dados em uma forma ilegível, 

chamada de texto cifrado, que não pode ser facilmente compreendida por indivíduos 

não autorizados.  

III. A funcionalidade de autenticação refere-se ao processo de garantir que um usuário seja 

quem (ou o que) afirma ser. A autenticação ocorre sempre do lado do remetente da 

mensagem transmitida, não existindo autenticação do destinatário da mensagem. 

IV. A funcionalidade de troca de chaves é o método pelo qual as chaves criptográficas de 

remetente e de destinatário são trocadas entre si, permitindo-se o uso de um algoritmo 

criptográfico na comunicação entre ambos. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 
 

27ª QUESTÃO. A tabela a seguir apresenta uma relação chamada FUNCIONARIO, 

presente em um esquema SQL de um sistema gerenciador de banco de dados relacional. A 

primeira linha indica os nomes dos atributos da relação, enquanto as demais linhas 

representam as tuplas já inseridas nessa relação, cada uma contendo dados de um(a) 

funcionário(a) de uma empresa. O atributo Datanasc representa a data de nascimento do(a) 

funcionário(a) e é do tipo data (DATE). Os demais atributos são de tipo textual (CHAR ou 

VARCHAR) e representam, da esquerda para direita, o primeiro nome, a inicial do nome do 

meio e o último nome do(a) funcionário(a). 

Pnome Minicial Unome Datanasc 

João B Silva 09-01-1965 

Fernando T Wong 08-12-1955 

Ronaldo K Lima 15-09-1962 

Joice A Leite 31-07-1972 

 

O comando SQL que recupera a data de nascimento do funcionário João B. Silva é: 

A) GET Datanasc IN FUNCIONARIO FILTER Pnome='João', Minicial='B', Unome='Silva' 

B) PRINT Datanasc FROM FUNCIONARIO WHERE Pnome='João', Minicial='B', 
Unome='Silva' 

C) SELECT Datanasc IN FUNCIONARIO CONSTRAINT Pnome='João' AND Minicial='B' 
AND Unome='Silva' 

D) SELECT Datanasc FROM FUNCIONARIO WHERE Pnome='João' AND Minicial='B' 
AND Unome='Silva' 

E) FILTER FUNCIONARIO{'João'; 'B'; 'Silva'} PRINT Datanasc  
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28ª QUESTÃO. Considere o diagrama de rede apresentado a seguir, no qual R1, R2 e R3 

são roteadores IP totalmente conectados por 3 (três) enlaces físicos. Considere, ainda, a 

tabela de roteamento a seguir, correspondente ao roteador R3.  

 

 

 

 

 

 

Destino Interface de saída Próximo salto 

192.168.50.0/30 192.168.50.2 (Wan0) Diretamente conectado 

192.168.50.8/30 192.168.50.10 (Wan1) Diretamente conectado 

192.168.50.64/26 192.168.50.65 (Eth0) Diretamente conectado 

192.168.50.192/26 192.168.50.10 (Wan1) 192.168.50.9 

192.168.50.128/26 192.168.50.10 (Wan1) 192.168.50.9 

Tabela de Roteamento de R3 

Considerando-se as informações constantes no diagrama e na tabela acima, e 

considerando-se que não há loops de roteamento na configuração dos roteadores, o 

caminho de roteamento a ser tomado pelos pacotes com origem em 192.168.50.126 e 

destino a 192.168.50.5 é: 

A) R1 → R3 → R2 

B) R3 → R1 → R2 

C) R3 → R2 → R1 

D) R3 → R2 

E) R3 → R1 
 

 

29ª QUESTÃO. Com um terminal aberto em um diretório que contém um repositório Git 

com ao menos 2 commits em seu histórico, o comando Git que lista informações dos 2 

últimos commits realizados nesse repositório é: 

A) git log -2 

B) git log -last 2 

C) git log -previous 2 

D) git log -rev 2 

E) git log -max 2 
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30ª QUESTÃO. Considere o seguinte código HTML de uma página Web que possui três 

campos de texto – txt1, txt2 e txt3 – e um script JavaScript embutido: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <body> 
    <p><input id="txt1" type="text" size="10" /> + 
       <input id="txt2" type="text" size="10" /> = 
       <input id="txt3" type="text" size="10" /></p> 
  </body> 
 
  <script> 
    var txt1 = document.querySelector("#txt1"); 
    var txt2 = document.querySelector("#txt2"); 
    var txt3 = document.querySelector("#txt3"); 
 
    function calcular() { 
      txt3.value = parseInt(txt1.value) + parseInt(txt2.value); 
    } 
 
    /* ? */ 
  </script> 
</html> 

Considere, ainda, que se deseja fazer com que o campo txt3 seja preenchido com a soma 

dos valores numéricos inseridos nos campos txt1 e txt2 no momento em que o campo txt2 

perder o foco. A linha de código JavaScript que deve substituir o comentário /* ? */ ao final 

do script para alcançar esse resultado é: 

A) txt2.onunload = calcular; 

B) txt2.onunload = calcular(); 

C) txt2.onblur = calcular; 

D) txt2.onblur = calcular(); 

E) txt2.focus(null, calcular()); 
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31ª QUESTÃO. No Microsoft Windows Server, o Active Directory é uma ferramenta de 

administração que armazena informações sobre objetos na rede e torna essas informações 

fáceis de serem encontradas e usadas pelos administradores do sistema e seus usuários. 

Sobre o Active Directory, é CORRETO afirmar: 

A) Por restrições de segurança e privacidade, os objetos presentes no Active Directory, 
tais como servidores, volumes, impressoras, contas de usuário e estações de trabalho, 
não podem ser compartilhados na rede. 

B) O Active Directory possui um catálogo global que define as classes, os atributos, as 
restrições, os limites e o formato dos nomes dos objetos contidos nesse catálogo. 

C) O Active Directory possibilita a introdução de recursos avançados na administração do 
sistema Microsoft Windows Server, aumentando seus níveis funcionais. Entretanto, 
somente é possível aumentar o nível funcional quando todos os controladores estiverem 
executando uma mesma versão desse sistema. 

D) É impossível mover um objeto de um domínio de origem para um domínio de destino e 
torná-lo acessível nesse novo domínio. 

E) Um serviço de diretório, como o Active Directory, armazena informações sobre contas 
de usuário, tais como nomes e números de telefone, e permite que outros usuários 
autorizados na mesma rede acessem essas informações. 

 

32ª QUESTÃO. O sistema de arquivos do Linux foi concebido com base nos mesmos 

princípios do seu antecessor, o Unix. A respeito da estrutura de diretórios do Linux, analise 

as afirmativas a seguir: 

I. No sistema de arquivos do Linux, cada disco físico ou partição lógica deve ser 

associado a um ponto de montagem, que nada mais é do que um diretório com seus 

respectivos subdiretórios. 

II. Ainda que não seja uma exigência, é recomendado que pelo menos as partições /home 

(pastas dos usuários) e /var (arquivos de log do sistema) estejam vinculadas a partições 

distintas.  

III. A árvore de diretórios do Linux tem um ponto de montagem principal denominado raiz 

(representado por /root), ao qual os demais diretórios estão vinculados na condição de 

subdiretórios.  

IV. Por uma questão de segurança, visando impedir o acesso não autorizado de terceiros 

aos seus arquivos, o superusuário root é o único que tem seu diretório home localizado 

na raiz (/root). 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) I, II e IV, apenas. 
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33ª QUESTÃO. Em redes TCP/IP, há duas maneiras de identificar o hospedeiro de alguma 

aplicação: por um nome e por um endereço IP. Os usuários utilizam o identificador nome por 

ser mais fácil de lembrar, ao passo que roteadores utilizam endereços IP de comprimento 

fixo e estruturados hierarquicamente. Para conciliar essas diferenças, é necessário um 

serviço de diretório que traduza nomes para endereços IP. Essa é a tarefa principal do 

serviço DNS (Domain Name System) na Internet. A respeito do DNS, analise as afirmativas 

a seguir: 

I. O DNS pode ser visto como um banco de dados distribuído, executado em uma 

hierarquia de servidores, e como um protocolo de camada de aplicação que permite a 

hospedeiros consultar esse banco de dados distribuído. 

II. O protocolo DNS utiliza transporte UDP (User Datagram Protocol), usa a porta 53 e 

costuma ser empregado por outras entidades da camada de aplicação, a fim de traduzir 

os endereços IP dos servidores para seus respectivos nomes, no início da conexão. 

III. O DNS adiciona um atraso – às vezes substancial – às aplicações de Internet que o 

utilizam. O cache de um servidor DNS “próximo” ao usuário ajuda a reduzir o tráfego na 

rede e o atraso médio adicionado pelo DNS no início da conexão. 

IV. O DNS provê alguns outros serviços importantes, tais como os apelidos (aliasing). Por 

esse serviço, o DNS pode ser utilizado para se obter o nome correspondente a um 

endereço IP de hospedeiro. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, II e III, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 
 

 

34ª QUESTÃO. O arquivo eletrônico que identifica, exclusivamente, indivíduos e sítios 

eletrônicos (sites) na Internet, provendo segurança, autenticidade, confidencialidade e 

integridade às informações é o/a: 

A) Chave Privada. 

B) Criptografia. 

C) Firewall. 

D) Assinatura Eletrônica. 

E) Certificado Digital. 
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35ª QUESTÃO. Considere o seguinte código Java, escrito em um arquivo chamado 

TestePontos.java: 

class Ponto { 
  int x; 
  int y; 
} 
 
public class TestePontos { 
  public static void main(String[] args) { 
    int x1 = 10, y1 = 10; 
    int x2 = x1, y2 = y1; 
    x2 *= 2; 
    y2 *= 2; 
 
    Ponto p1 = new Ponto(); 
    p1.x = x1; 
    p1.y = y1; 
    Ponto p2 = p1; 
    p2.x = x2 * 2; 
    p2.y = y2 * 2; 
 
    for (int n : new int[] {x1, y1, x2, y2, p1.x, p1.y, p2.x, p2.y}) 
      System.out.print(n + " "); 
  } 
} 

 

O resultado de se compilar e executar o código acima é o programa imprimir 

A) 10 10 10 10 20 20 20 20 

B) 10 10 10 10 10 10 20 20 

C) 10 10 20 20 10 10 40 40 

D) 10 10 20 20 40 40 40 40 

E) 20 20 20 20 20 20 40 40  
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36ª QUESTÃO. Considere o seguinte código Java, escrito em um arquivo chamado 

TestePilha.java, que traz um rascunho (código incompleto) de duas implementações para 

uma estrutura de dados do tipo pilha: 

import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
class PilhaA<T> extends ArrayList<T> { 
  public void empilhar(T elem) { 
    // TODO: implementar. 
  } 
 
  public T desempilhar() { 
    // TODO: implementar. 
    return null; 
  } 
} 
 
class PilhaB<T> { 
  private List<T> elems = new ArrayList<>(); 
 
  public void empilhar(T elem) { 
    // TODO: implementar. 
  } 
 
  public T desempilhar() { 
    // TODO: implementar. 
    return null; 
  } 
} 

 
 

Considerando-se o código acima, analise as afirmativas a seguir: 

I. Ambas as implementações baseiam-se na classe ArrayList, que implementa uma 

estrutura de dados do tipo lista e pertence à API do Java, como parte do pacote 

java.util. 

II. Os métodos empilhar() e desempilhar() devem ser implementados de modo a, 

respectivamente, inserir um elemento no início da lista e remover um elemento do final 

da lista, como é característico da pilha. 

III. A implementação PilhaA reutiliza a classe ArrayList por meio do recurso da herança, 

enquanto a classe PilhaB o faz por meio de composição. 

IV. A implementação PilhaA é menos adequada, pois quebra o contrato da estrutura de 

dados pilha, ao permitir que seja inserido um elemento no meio da pilha por meio do 

método add(). 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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37ª QUESTÃO. Considere o seguinte código HTML de uma página Web com uma folha de 

estilos CSS embutida. Nessa folha, o conteúdo relativo ao seletor div.exemplo é omitido. 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Exemplo</title> 
    <style> 
      div.exemplo { 
        /* Omitido. */ 
      } 
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <div class="exemplo">Exemplo!</div> 
  </body> 
</html> 

Considere, ainda, que se deseja adicionar propriedades CSS ao seletor div.exemplo, de 

modo que o resultado final da página, ao ser aberta em um navegador Web, seja como o 

ilustrado na figura abaixo: 

 

NÃO é uma propriedade necessária ao seletor div.exemplo, a fim de produzir o resultado 

ilustrado na figura: 

A) border: 3px solid black; 

B) padding: 50px; 

C) text-align: center; 

D) margin: 50px; 

E) width: 300px; 

 

38ª QUESTÃO. A função de agregação em SQL que, ao ser aplicada a um conjunto de 

valores numéricos, retorna a média desses valores é: 

A) SUM 

B) AVG 

C) COUNT 

D) MEAN 

E) MID 
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39ª QUESTÃO. A apostila Curso Java para Desenvolvimento Web, da Caelum, descreve o 

desenvolvimento de um sistema de controle de tarefas usando Spring MVC. A classe Tarefa 

é inicialmente descrita da forma a seguir: 

public class Tarefa { 
    private Long id; 
    private String descricao; 
    private boolean finalizado; 
    private Calendar dataFinalizacao; 
 
   //getters e setters 
} 

É apresentado, também, um controlador para uma funcionalidade de adição de novas 

tarefas nesse sistema, conforme o código a seguir: 

@Controller 
public class TarefasController { 
 
    @RequestMapping("adicionaTarefa") 
    public String adiciona(Tarefa tarefa) { 
        JdbcTarefaDao dao = new JdbcTarefaDao(); 
        dao.adiciona(tarefa); 
        return "tarefa-adicionada"; 
    } 
} 

É apresentado, ainda, o código de uma página HTML contendo um elemento <form 

action="adicionaTarefa" method="post">, composto por um campo de texto do tipo 

<textarea> e por um botão para submissão do formulário. Quando o formulário for 

submetido, deseja-se copiar o valor preenchido pelo usuário no campo de texto da página 

para o atributo String descricao de uma nova instância da classe Tarefa. Para que isso 

ocorra, o valor do atributo name do elemento <textarea> deve ser: 

A) descricao 

B) tarefa.descricao 

C) Tarefa.descricao 

D) adicionaTarefa.descricao 

E) adicionaTarefa.tarefa.descricao 

 

 

40ª QUESTÃO. A RFC (Request for Comments) 1918 define alguns intervalos de 

endereçamento de rede IP privados, ou seja, endereços que não são roteados na Internet, 

mas podem ser usados nas Intranets das redes institucionais. Dentre os endereços de rede 

listados a seguir, o único intervalo que está definido na RFC 1918 é o: 

A) 169.172.0.0/16 

B) 172.168.0.0/16 

C) 127.0.0.0/8 

D) 172.16.0.0/12 

E) 1.1.1.0/24 
 


