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Conhecimentos Específicos

01- Marque a alternativa abaixo, que utilizando um
terminal  linux,  contém  a  sequência  correta  de
comandos para criar  uma pasta com nome “mpf”,
depois  vai  navegar  para  dentro  da  pasta  “mpf”  e
criará o arquivo “pse” com o texto “eu vou passar”.
a) mkdir mpf
cd mpf
cat pse
eu vou passar

b) mk mpf
cd mpf
cat > pse
eu vou passar

c) mkdir mpf
cd mpf
cat > pse
eu vou passar

d) mkdir mpf
move mpf
cat > pse
eu vou passar

02-  Os  arquivos  com  extensão  “.odt”  e  “.ods”
podem  ser  executados  corretamente,
respectivamente, pelos programas:
a) LibreOffice Writer e LibreOffice Calc
b) Microsoft Word e Microsoft PowerPoint
c) LibreOffice Calc e LibreOffice Writer
d) Microsoft Excel e Microsoft Word

03- Utilizando o prompt de comando do Windows,
qual  comando  abaixo  exibes  as  informações  dos
adaptadores de rede do computador
a) routers 
b) ifconfig
c) ipconfig
d) netstat

04-  Uma  placa-mãe  possui  linhas  de  comunicação
que  inteligam  seus  componentes,  essas  linhas  de
comunicação são conhecidas como:
a) Hard Disk
b) Cooler
c) CPU
d) Barramento

05-  Sobre  sistemas  de  arquivos,  marque  a
alternativa correta:
a) EXT3 é o padrão de sistema de arquivos utilizado
pelo sistema operacional Windows.

b)  FAT32, NTFS e  GPT são exemplos  de sistemas  de
arquivos.
c) NTFS é o sistema de arquivos padrão do Windows
d)  EXT3,  EXT4  e  UEFI  são  sistemas  de  arquivos
utilizados no sistema operacional Linux.

06-  Sobre  o  sistema  operacional  Windows  10,
marque a alternativa correta:
a) Pressionando as windows + shift + S será iniciada a
ferramenta de captura de tela
b)  O comando regedit  abre o editor de registro do
histórico de páginas da web
c) O comando msconfig abre o editor de configurações
do internet explorer
d)  O comando certmgr abre o editor  de registro  do
windows

07-  Marque  a  alternativa  que  contém  protocolos
utilizados em videoconferências:
a) H.323 e SIP
b) H.323 e RDP
c) RDP e SIP
d) Nenhuma das anteriores

08- Assinale a alternativa correta:
a)  O  TELNET  permite  a  conexão  segura  com  outro
dispositivo através de uma conexão criptografada.
b)  VPN  é  uma  rede  de  comunicação  que  utiliza
conexão  segura,  criptografia  e  técnicas  de
tunelamento.
c)  O  SSH  não  é  um  protocolo  seguro,  pois  a
comunicação com outros dispositivos é feita através de
texto puro.
d)  FTP  é  um protocolo  muito  utilizado  para  acesso
remoto a computadores Windows.

09- Assinale a alternativa correta:
a)  O  SSH  permite  a  conexão  segura  com  outro
dispositivo através de uma conexão criptografada.
b)  TELNET é  uma  rede  de  comunicação  que  utiliza
conexão  segura,  criptografia  e  técnicas  de
tunelamento.
c)  VPN  não  é  um  protocolo  seguro,  pois  permite  a
comunicação com outros dispositivos é feita através de
texto puro.
d) SMTP é um protocolo muito utilizado para acesso
remoto a computadores Windows.

10- Marque a alternativa que contém protocolos de
rede:
a) SMTP, TCP e LDAP
b) HTTP, RXJS e SSH
c) JSP, RXJS e TELNET
d) SMTP, TCP E JSP
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11- Marque a alternativa que contém o protocolo de
serviços  de  diretórios  capaz  de  organizar  um
registro de informações de forma hierárquica. Active
Directory e eDirectory são exemplos de serviços que
utilizam este protocolo.
a) NTP
b) SMTP
c) LDAP
d) IMAP

12-  Marque  a  alternativa  que  contém o  protocolo
responsável  pela  distribuição  dinâmica  de
configurações,  tais  como  IP,  mascará  de  rede  e
gateway:
a) TCP/IP
b) LDAP
c) NTP
d) DHCP

13- Sobre equipamentos de redes de computadores,
assinale a alternativa correta:
a)  Hubs  trabalham  na  camada  de  rede  e  são
responsáveis por transmitir um sinal recebido apenas o
destino correto
b)  Repetidores  trabalham  na  camada  física  com
finalidade  de  receber,  amplificar  e  retransmitir  os
sinais.
c) Switchs trabalham na camada de transporte e são
responsáveis  por  transmitir  um  sinal  recebido  para
todos os equipamentos a ele conectado
d) Nenhuma das anteriores

14- Marque a alternativa que apresenta um exemplo
de servidor web
a) Apache
b) Postgre
c) Node.js
d) PHP

15- Marque a alternativa correta:
a) Não é recomendável utilizar máquinas virtuais para
teste  de  softwares,  pois  as  alterações  feitas  na
marquina virtual podem afetar a maquina física
b) Não é possível fazer virtualização de aplicativos ou
programas
c)  VMWare,  VirtualBox  e  Hyper-V  são  soluções  de
virtualização de hardware
d)  A  grande  desvantagem  da  virtualização  é  sua
limitação quanto a possibilidade de rodar apenas uma
máquina virtual em cada máquina física.

16 – Sobre armazenamento de dados em nuvem, é
incorreto o descrito na alternativa:
a)  Permite  armazenar  dados  e  transferi-lo  pela
internet  ou  por  outra  rede  a  um  sistema  de
armazenamento externo.

b)  Não  são  escalonáveis,  e  dependem do  protocolo
utilizado.
c) São, em geral, independente de aplicativos.
d) As nuvens podem ser públicas, privadas ou híbridas.

17 – Sobre infraestrutura como serviço, a alternativa
incorreta encontra-se na alternativa:
a)  Dentre  os  produtos,  atualmente  no  mercado,
encontra-se Oracle VirtualBox, Vmware ESX, Hyper-V,
Xen.
b) Aumenta o custo com manutenção da infraestrutura
por ser, em regra, terceirizado. 
c) Facilita o acesso a recursos computacionais, como
servidores, rede e armazenamento. 
d)  Diz  respeito  a  uma  infraestrutura  de  servidores
acessada  através  da  internet,  e  que  pode  ser
consumida como serviço.

18  –  A  respeito  da  Norma  NBR  ISO/IEC:  nº
27001:2006,  analise  os  itens  e  encontre  a
alternativa que contem as assertivas corretas:
I  –  Trata da análise de requisitos,  importante para
desenvolvimento de softwares.
II – Provê um modelo para estabelecer, implementar,
operar, monitorar, analisar criticamente um Sistema
de Gestão da Segurança da Informação.
III  –  É  esperada  a  implementação  de  um  SGSI
escalado conforme as necessidades da organização.
a) I e II;
b) I e III;
c) II e III;
d) I, II e III.

19 –  Sobre  a  Norma NBR ISO/IEC:  nº  27002:2005,
analise as assertivas e encontre a alternativa com os
itens corretos.
I – A norma trata da segurança da informação.
II  –  Estabelece  diretrizes  e  princípios  gerais  para
iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de
segurança da informação.
III – Pode servir como guia prático para desenvolver
os  procedimentos  de  segurança  da  informação  da
organização  e  as  eficientes  práticas  de  gestão  da
segurança da informação.
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

20 –  Sobre  segurança em redes de  computadores,
analise as assertivas e encontre a alternativa com o
somatório dos itens corretos:
(3  pontos)  –  Dentre  as  técnicas  de  segurança,
encontra-se a criptografia, assinatura digital, uso de
message digest, e protocolos de autenticação.
(5  pontos)  –  A  autenticação  visa  garantir  que  o
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acesso à informação seja feito apenas por agentes
autorizados.
(7  pontos)  –  Segurança  não  é  apenas  um  aspecto
tecnológico,  mas  envolve  a  ação  responsável  dos
usuários.
a) 5 pontos.
b) 7 pontos.
c) 10 pontos.
d) 15 pontos.

21  –  Sobre  criptografia,  encontre  a  alternativa
incorreta.
a) A chave simétrica não pode ser utilizada, pois os
algoritmos são assimétricos. 
b) Técnica usada para garantir a confidencialidade da
informação transmitida.
c)  No  processo,  em  geral,  ocorre  a  cifragem,
transmissão e decifragem.
d)  Na  criptografia  de  chave  pública  existem  duas
partes: a chave pública, para ser divulgada, e a chave
privada, mantida em segredo. 

22 - Sobre assinatura digital, analise as assertivas e
encontre a alternativa com os  itens corretos.
I  –  Técnica  que  visa  substituir  a  assinatura
convencional,  garantido  a  autenticidade  e  a
integridade.
II – No Brasil, o documento com a assinatura digital
tem  a  mesma  validade  de  um  documento  com
assinatura física.
III - Utiliza as chaves criptográficas de um certificado
digital  para  identificar  os  signatários,  proteger  as
informações e conferir validade jurídica.
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

23  -Sobre  backup  e  recuperação,  analise  as
assertivas e encontre a alternativa incorreta.
a) O backup é uma cópia dos dados originais que pode
ser usada em caso de falha no banco de dados.
b) Recuperação é o processo de restaurar o banco de
dados  para  seu  estado  original  quando  ocorre  uma
falha.
c)  No backup diferencial  copia-se  somente  os  dados
que  foram modificados  desde  a  última  operação  de
backup. 
d) O backup completo leva mais tempo e requer muito
espaço de armazenamento;

24 - Sobre vírus e combate a pragas virtuais, analise
as assertivas e encontre a alternativa com os  itens
corretos.
I - Os worms não precisam da ajuda humana para se
propagar e infectar: eles infectam uma vez e depois

usam as  redes  de  computadores  para  se  propagar
para outras máquinas, sem a ajuda dos usuários.
II - O  spyware coleta dados como pressionamentos
de teclas, hábitos de navegação e até informações
de login que depois são enviados a terceiros.
III - O ransomware infecta o computador, criptografa
dados, como documentos pessoais ou fotos, e exige
um resgate pela liberação.
a) III, II e I.
b) III.
c) III e I.
d) II e I.

25  –  A respeito  da  LGPD,  analise  as  assertivas  e
encontre a alternativa com os  itens corretos.
I - A LGPD é a lei nº 13.709, com vigência a partir de
agosto de 2020, que cria um cenário de segurança
jurídica visando a proteção de dados pessoais.
II  –  Tem  como  objetivo  a  proteção  dos  direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento  da  personalidade  da  pessoa
natural. 
III – Segundo a referida Lei, toda pessoa natural tem
assegurada a titularidade de seus dados pessoais e
garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de
intimidade e de privacidade.
a) III, II e I.
b) III.
c) III e I.
d) II e I.

26 - Sobre PMBOK, analise as assertivas e encontre a
alternativa com os  itens corretos.
I  -  Descreve o corpo da metodologia de gestão de
projetos proposta pela Administração Pública.
II  -  Cada processo é constituído  por  um ou vários
documentos  de entrada que são  usados  durante o
processo  e  transformados,  com  recurso  a  um
conjunto de ferramentas e técnicas em documentos
de saída.
III  -  Os  processos  são  agrupados  em  grupos  de
processos correspondentes às diversas fases de um
ciclo de vida de projeto genérico.
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

27 - Sobre ITIL, analise as assertivas e encontre a
alternativa com os  itens corretos.
I  -  É  um  conjunto  de  práticas  detalhadas  para
gerenciamento de serviços de TI.
II  -  Descreve  processos,  procedimentos,  tarefas  e
listas  de  verificação  que  não  são  específicos  da
organização nem específicos da tecnologia.
III  -  O  ITIL  pode  ser  dividido  em  processos
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estratégico, tático e operacional.
a) III, II e I.
b) III.
c) III e I.
d) II e I.

28 - Sobre desenvolvimento de softwares, analise as
assertivas  e  encontre  a  alternativa  com  os   itens
corretos.
I - Na programação estruturada os programas podem
ser reduzidos a três estruturas: sequência, decisão e
iteração.
II - Programação orientada a objeto é um modelo de
análise, projeto e programação de software baseado
na composição e interação entre diversas unidades
chamadas de objetos.
III - Uma estrutura de dados é uma coleção tanto de
valores  quanto  de  operações.  Pode  ser  entendido
como  uma  implementação  concreta  de  um  tipo
abstrato de dado ou um tipo de dado.
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

29  –  A respeito  de  HTML,  analise  as  assertivas  e
encontre a alternativa com os  itens corretos.
I – No HTML, define-se o significado e a estrutura do
conteúdo da web. 
II  -  Utiliza  marcação para anotar  texto,  imagem e
outros conteúdos para exibição em um navegador da
Web. 
III  –  Para  se  incluir  multimídia,  é  necessária  a
utilização de formulário web.
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

30 - Sobre banco de dados, analise as assertivas e
encontre a alternativa com os  itens corretos.
I  -  São  coleções  organizadas  de  dados  que  se
relacionam de forma a criar algum sentido.
II – São operados por interpretadores de texto, que
ficam responsáveis por seu gerenciamento.
III - NoSQL é um termo genérico que representa os
bancos de dados não estruturados.
a) II.
b) I.
c) III.
d) I e III.

4


