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Conhecimentos Específicos 

01- Qual seria a sintaxe correta para escrever uma 
regra CSS:
a) seletor ; propriedade> valor;
b) seletor { propriedade: valor}
c) propriedade { valor: seletor}
d) valor [ seletor: valor]

02- Utilizando CSS como poderíamos definir apenas a 
margem superior com valor 20px:
a) margin: 20px 20px;
b) margin: 20px;
c) margin-top: 20px;
d) padding-top: 20px;

03-  Como  poderíamos  definir  um  campo  para 
entrada de texto em um formulário utilizando HTML:
a) <input type=”text” />
b) <input type=”radio” />
c) <input type=”button” />
d) <input type=”image” />

04-  Como  poderíamos  definir  uma  lista  ordenada 
utilizando HTML:
a) <ol> <li> Item </li> </ol>
b) <or> <li> Item </li> </or>
c) <ot> <li> Item </li> </ot>
d) <lo> <li> Item </li> </lo>

05- A tag HTML “caption” é utilizada para:
a) Criar legenda para imagens ou vídeos
b) Criar legenda para imagens
c) Criar legenda para vídeos
d)  Criar  um título descritivo da tabela na qual está 
inserida

06- Linguagens de programação fortemente tipadas 
são caracterizadas por:
a)  Não ter suas variáveis com tipo definido
b)  Ter  suas  variáveis  com  tipo  bem  definido  e 
normalmente declarado no momento de declaração da 
variável
c) Ter suas variáveis com tipo definido dinamicamente
d) As alternativas A e C estão corretas.

07-  Na  linguagem PHP qual  a  função  do  comando 
“break”:
a) Finalizar a execução de um laço de repetição criado 
pelo comando “for”
b) Finalizar a execução de um laço de repetição criado 
pelo comando “foreach”

c)Finalizar a execução de um laço de repetição criado 
pelo comando “while”
d) Todas as alternativas estão corretas

08-  Qual  comando  foi  removido  do  PHP  no 
lançamento da versão 6.0:
a) “goto”
b) “break”
c) “return”
d) Nenhuma das alternativas anteriores

09- O protocolo de rede ARP é responsável por:
a) Testar a conectividade utilizando o protocolo ICMP
b) Associar o endereço IP ao endereço físico MAC
c) Rastrear a rota de um pacote utilizando o protocolo 
ICMP
d) Realizar consultas  sobre o registro DNS

10- Umas das funções do Protocolo ICMP é:
a)  Fornecer  um relatório  de  erro  ao  transmissor  da 
mensagem
b) Associar o endereço IP ao endereço físico MAC
c) Fornecer de forma dinâmica configuração de IP
d) Gerenciar e armazenar nomes de redes

11- Marque a alternativa que demostra uma forma 
correta  de  criar  uma VIEW utilizando  o  banco  de 
dados MySQL:
a) CREATE VIEW <nome> WITH <expressão SQL>;
b) VIEW <nome> AS <expressão SQL>;
c) CREATE VIEW <nome> AS <expressão SQL>;
d) CREATE <nome> AS VIEW FROM <expressão SQL>;

12- Marque a alternativa que demonstre um recurso 
utilizado  para  otimização  de  um  banco  de  dados 
tornando as consultas mais rápidas:
a) Replicação
b) Stored Procedured
c) Indexação
d) Triggers

13- Com relação a  transações de banco de dados, 
qual  propriedade  tem como  objetivo  garantir  que 
uma transação ocorra  sem a interferência  de uma 
transação concorrente:
a) Atomicidade
b) Consistência
c) Isolamento

14- Um protocolo para troca de mensagens de e-mail 
entre computadores, largamente utilizado, pode ser 
visto na alternativa:
a) SNMP
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b) SMTP
c) OSPF
d) SIP

15-  Sobre  LDAP,  escolha  a  assertiva  que  não  é 
característica deste serviço:
a) Ausência de controle de acesso a usuários.
b) Serve para atualizar e pesquisar diretórios rodando 
sobre a camada TCP/IP.
c) Autentica e especifica a versão do protocolo pela 
operação BIND.
d) Porta padrão é a 389.

16-  Protocolo  que  serve  principalmente  para 
distribuir endereços IP numa rede, e que permite a 
um  computador  que  se  conecta  a  ela  obter 
dinamicamente a sua configuração:
a) DDoS
b) DNS
c) DHCP
d) DSL

17- Sobre sistemas de arquivos, a alternativa falsa 
ocorre em:
a) Um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas 
lógicas que permite o sistema operacional controlar o 
acesso  a  um  dispositivo  de  armazenamento,  como 
disco rígido.
b) Normalmente, para se ver as partições do sistema 
Linux, basta ver o arquivo /etc/fstab.
c) NTFS (New Technology File System) é o sistema de 
arquivos  padrão  do  Linux,  enquanto  o  ext4  é  o  do 
Windows.
d)  Em  geral,  no  Linux,  o  diretório  /etc  contém  os 
arquivos de configuração do sistema. 

18- Sobre RAID, encontre a alternativa incorreta:
a) A vantagem do RAID 0 está no fato de ser possível 
ler e gravar o dobro de informações ao mesmo tempo, 
assim  diminuindo  o  tempo  de  operação  quase  pela 
metade. 
b) No RAID 1, não é possível a replicação (dois ou mais 
discos possuírem exatamente o mesmo conteúdo).
c)  RAID  pode  ser  implementado  tanto  via  software 
quanto por hardware (através de controladoras).
d) No RAID 5, as informações sobre paridade para os 
dados do  array são distribuídas ao longo de todos os 
discos do  array, em vez de serem armazenadas num 
disco dedicado.

19- Sobre controle de acesso, compartilhamento e 
permissões,  no  Windows,  encontre  a  assertiva 
incorreta:

a)  As  permissões  não  definem  o  tipo  de  acesso 
concedido a um usuário ou grupo para um objeto ou 
propriedade de objeto. 
b)  As permissões explícitas são aquelas definidas por 
padrão em objetos que não são filho quando o objeto é 
criado, ou por ação do usuário em objetos pai, filho ou 
não-filho.
c) As permissões herdadas são as propagadas até um 
objeto  a  partir  de  um  objeto  pai.  As  permissões 
herdadas facilitam a tarefa de gerenciar permissões e 
garantir  a  consistência  das  permissões  em  todos  os 
objetos de um determinado recipiente.
d) Recurso compartilhado é um recurso disponibilizado 
para  os  usuários  da  rede,  como  pastas,  arquivos, 
impressoras  e  pipes  nomeados.  Também  pode  se 
referir  a  um  recurso  em  um  servidor  que  esteja 
disponível para usuários da rede.

20- Sobre certificação e assinatura digital, encontre 
a alternativa incorreta:
a)  Assinatura  digital  é  o  mesmo  que  assinatura 
digitalizada.
b) Certificado digital é um arquivo eletrônico contendo 
um  conjunto  de  informações  que  identificam  um 
agente. 
c)  Assinatura  digital  é  uma  espécie  de  assinatura 
eletrônica,  resultante  de  uma  operação  matemática 
que utiliza criptografia e permite aferir a origem e a 
integridade do documento.
d) O certificado digital ICP-Brasil funciona como uma 
identidade virtual que permite a identificação segura e 
inequívoca do autor de uma mensagem ou transação 
feita em meios eletrônicos, como a web.

21- Sobre backup, ache a assertiva incorreta:
a) O backup incremental é a cópia de todos os dados 
que  foram  modificados  desde  o  último  backup  de 
qualquer tipo.
b) No backup  full é feito cópia de apenas parte dos 
dados, assim ele é o tipo de backup que leva menos 
tempo para ser executado.
c) O backup diferencial armazena os dados alterados 
desde o último backup full.
d)  Normalmente,  a  escolha da estratégia  de backup 
envolve análises sobre desempenho, níveis de proteção 
de dados, quantidade total de dados retidos e custo.

22- Sobre criptografia, ache a alternativa incorreta:
a) A criptografia pode ser entendida como o estudo dos 
princípios e técnicas pelas quais a informação pode ser 
transformada da sua forma original para outra ilegível, 
de  forma  que  possa  ser  conhecida  apenas  por  seu 
destinatário.
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b) Os algoritmos de chave simétrica são uma classe de 
algoritmos  para  a  criptografia  que  usam  chave 
criptográfica diferente para as operações de cifragem 
e para a de decifragem.
c)  Uma  chave  criptográfica  é  um valor  secreto  que 
interage com o algoritmo de encriptação.
d) Criptografia assimétrica é uma classe de protocolos 
de criptografia baseados em algoritmos que requerem 
duas chaves, uma delas sendo secreta e a outra delas 
sendo pública.

23-  Sobre  PMBOK  e  gerenciamento  de  projetos, 
encontre a alternativa incorreta:
a)  O  PMBOK  pode  ser  considerado  um  guia  para  o 
conjunto  de  conhecimentos  de  gerenciamento  de 
projetos.
b)  O  PMBOK  consiste,  na  verdade,  em  uma 
padronização  que  identifica  e  conceitua  processos, 
áreas de conhecimento, ferramentas e técnicas. 
c) Um projeto é um esforço infinito, pois tem início 
mas  o  fim  não  é  bem determinado,  por  isso  quase 
sempre não se consegue um resultado específico.
d) As melhores práticas de gerenciamento de projetos 
descritas  no PMBOK podem ser  aplicadas a  todos os 
tipos  de  projetos,  independentemente  do  nicho,  da 
dimensão,  do  pessoal  envolvido,  dos  prazos  e 
orçamentos.

24-  Sobre  malwares,  virus  e  correlatos,  ache  a 
alternativa incorreta.
a) De maneira simples,  malware é qualquer parte de 
software que tenha sido escrita para causar danos a 
dados, dispositivos ou pessoas.
b) Ransomware, também chamado de scareware, é um 
tipo de  malware que pode bloquear e criptografar os 
arquivos de um computador, além de ameaçar apagar 
tudo a menos que um resgate seja pago.
c) Os vírus prendem-se a arquivos limpos e infectam 
outros. Apesar de terem o poder de danificar funções 
centrais  de  um  sistema  e  excluir  ou  corromper 
arquivos,  eles  não  possuem  a  capacidade  de 
autopropagação.
d)  Spyware pode  ser  considerado  um  malware 
projetado  para  espionar,  escondendo-se  em segundo 
plano  e  capturando  o  que  o  usuário  faz  online, 
incluindo suas senhas, números de cartão de crédito, e 
hábitos de navegação.

25- Sobre ITIL, ache a assertiva cuja informação não 
é correta.
a) ITIL é o framework para gerenciamento de projetos 
de TI. 
b)  Dentre  os  benefícios  do  uso  de  ITIL  pode-se 

mencionar: o Alinhamento de TI, seus serviços e riscos 
com as necessidades do negócio, e os Níveis de Serviço 
(SLA) negociáveis.
c)  Operação  do  Serviço  (Service  Operation)  busca 
assegurar  que  os  serviços  estão  sendo  atendidos 
baseado nos SLAs.
d)  A  literatura  ITIL  descreve  práticas  testadas  e 
validadas por várias organizações em todo o mundo.
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