
PORTUGUÊS

TEXTO 01
Crime contra as mulheres

Na primeira quinzena do ano, o Ceará viveu dias atípicos e históricos no terreno da segurança
pública. De um lado, mais de 200 ataques de grupos criminosos foram registrados no Estado; de outro, o
número de  homicídios  caiu  pela  metade,  se  comparado a  igual  período do ano passado.  A aparente
contradição se explica, grosso modo, pela partilha de um alvo – a autoridade do Estado – por parte das
facções criminosas; e, evidentemente, pela resposta ostensiva, ágil e vigorosa, coordenada pelo Governo
cearense. 

No entanto, um crime registrado nesta semana destoa dessa trama e chama atenção para outras
dimensões da violência e, consequentemente, desafios de alta complexidade que se impõem ao Estado e à
sociedade. Uma vendedora foi morta, em seu local de trabalho, pelo ex-companheiro. Sem aceitar o fim
do  relacionamento,  ele  se  insurgiu  contra  a  liberdade  dela,  garantida  pela  Constituição  Federal,
recomendada pela Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
O crime foi cometido com uma arma de fogo roubada de uma delegacia e, infelizmente, está longe de
poder ser visto como uma tragédia isolada.

De acordo com números parciais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS),
projeta-se um crescimento de 25% no número de mulheres assassinadas, entre 2017 e 2018. O aumento
impressiona ainda mais por se mostrar uma anomalia diante dos dados gerais. Pelo mesmo levantamento,
o balanço total de assassinatos deve mostrar uma redução nos índices estaduais, quando comparados os
dois anos.

Dentre  as  mortes  violentas  registradas  até  agora,  24  foram  classificadas  na  categoria  de
feminicídio. Pela Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, é assim considerado todo assassinato quando ele
se dá “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”. É possível que, quando consolidados os
dados da SSPDS, este número seja ainda maior. 

Por  este  recorte,  são  considerados  os  crimes  que  se  deram,  especificamente,  em  contextos
discriminatórios. Mas é preciso entender que os desvios – éticos, econômicos e culturais –, que levam a
esta expressão extremada do preconceito contra as mulheres, também estão presentes como fatores que
explicam o aumento dessas mortes. Exemplo disso são as mortes de envolvidas com tráfico e facções
criminosas, quando tomadas como alvo de vinganças, para retaliação de bandidos rivais. 

O feminicídio  é  a  expressão máxima e  mortal  das  diversas  violências  cotidianas,  que  podem
atingir  as  mulheres  em sociedades  marcadas  pela  desigualdade,  por  construções  históricas,  culturais,
econômicas, políticas e sociais discriminatórias. Daí a dificuldade de combatê-lo apenas com medidas
ostensivas.  É  necessário coibir  as  violências  cotidianas,  no espaço público e privado,  antes  que elas
culminem em um ato bárbaro e irreversível.

Para tal, é importante, sim, a ação policial, mas também o olhar atento da sociedade para estas
tendências  nocivas,  denunciando-as  quando  manifestas;  e  fazendo-as  minguar  como  próprias  dos
costumes. Se faz imperativo a confluência de esforços, do Estado, das demais instituições e dos cidadãos,
para reverter um quadro inaceitável para qualquer sociedade civilizada. 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/opiniao/editorial-crime-contra-as-mulheres-1.2050624

01. Afirma-se corretamente que o autor do TEXTO 01:
a) Considera não ser importante a ação policial para coibir as violências cotidianas.
b) Considera ser necessário coibir as violências cotidianas apenas no espaço público.
c) Faz uma crítica aos números parciais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
d) Considera haver uma dificuldade de combater o feminicídio apenas com medidas ostensivas.
e) Considera ser necessário coibir as violências cotidianas apenas no espaço privado.

02. De acordo com o TEXTO 01:
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a) O feminicídio é a expressão máxima e mortal das diversas violências cotidianas, que podem atingir
principalmente homens de todas  as  idades e  classes,  em sociedades marcadas pela  desigualdade,  por
construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias.
b) Na primeira quinzena de 2019, o Ceará viveu dias atípicos e históricos no terreno da segurança pública,
houve mais  de 200 ataques de grupos criminosos  no Estado,  no entanto,  o número de homicídios  e
feminicídios no estado do Ceará caiu pela metade, se comparado aos primeiros 15 (quinze) dias do ano de
2016.
c) Se faz imperativo a confluência de esforços, do Estado, das demais instituições e dos cidadãos, para
reverter  um  quadro  inaceitável,  que  são  considerados  os  crimes  contra  as  mulheres  que  se  deram,
especificamente, em contextos não discriminatórios.
d) De acordo com números parciais  da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social  (SSPDS),  o
balanço total de assassinatos deve mostrar uma redução nos índices estaduais, quando comparados aos
dois anos anteriores, assim, projeta-se uma diminuição de 25% no número de mulheres assassinadas, entre
2017 e 2018.
e) O feminicídio, como o que foi cometido com uma arma de fogo roubada de uma delegacia pelo ex-
companheiro da vítima está longe de poder ser visto como uma tragédia isolada, trata-se da expressão
máxima  e  mortal  das  diversas  violências  cotidianas,  que  podem atingir  as  mulheres  em sociedades
marcadas  pela  desigualdade,  por  construções  históricas,  culturais,  econômicas,  políticas  e  sociais
discriminatórias.

03. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas:
a) Enchoval, xícara, excerto.
b) Fênix, alisar, êxodo.
c) Consciência, imprecindível, rescisão.
d) Recisão, prescindir, côncio.
e) Florecer, nascer, occipital.

04. Qual o item que preenche corretamente as lacunas nas seguintes orações: 
    A decisão coube ___diretora. Viajarei ___ Roma. Viajarei ___ bela Roma.
a) à, a, à
b) a, a, a
c) à, a, a
d) à, à, à
e) a, a, à

05. Absolver e absorver, vocábulos parecidos na forma e diferentes no sentido, pertencem a um grupo
denominado: 
a) Sinonímia
b) Antonímia
c) Paronímia
d) Polissemia
e) Homonímia

TEXTO 02 

As vidas de Brumadinho
A tragédia da barragem de rejeitos de minério de ferro do Córrego do Feijão, em Brumadinho

(MG), tem raízes no descaso, na obtenção do lucro a qualquer custo, no desrespeito para com as pessoas e
a natureza. Repetindo o drama de Mariana, há pouco mais de três anos, o solo mineiro foi juncado pelos
13 milhões de metros cúbicos de lama da barragem, construída em 1976 e desativada pela mineradora
Vale em 2015. A torrente de rejeitos desceu, arrasando tudo o que encontrou pela frente. Arrastou a mata,
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vitimou  dezenas  de  funcionários  que  almoçavam  nas  imediações,  moradores  da  região,  com  suas
pousadas, plantações, criações de animais… E os danos à vida silvestre, com os pobres bichos totalmente
sujos de lama, buscando proteção! A lama escoou também para o leito do rio Paraopeba, outrora piscoso,
poluindo suas águas com elementos químicos usados na extração do minério de ferro. Peixes morreram e
foi suspenso o abastecimento d’água dos municípios banhados pelo rio. O Paraopeba deságua no São
Francisco, o rio da unidade nacional, que irriga terras mineiras e nordestinas. Alertam especialistas que,
caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no Velho Chico, expandindo o rastro
de destruição e contaminação pelo Nordeste, podendo até atingir a área da transposição das águas.

A Vale,  acionista  da  Samarco,  autora  da  tragédia  de  Mariana,  o  maior  desastre  ambiental  do
planeta  causado  pelo  homem,  tenta  se  justificar  diante  da  catástrofe.  Faltou  monitoramento,  sobrou
desleixo. Mais de 400 outras barragens de rejeitos, como estarão? Vidas foram ceifadas. Sonhos, trabalho
construído com esforço anos a fio, projetos para o futuro... Tudo posto abaixo pela ganância de empresas
que sugam do solo a riqueza, sem se importarem com os efeitos dos desastres que causam. 

Poucas foram as vítimas de Mariana indenizadas pela Samarco até hoje. E, agora, Brumadinho. O
que virá depois?
(  http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/opiniao/as-vidas-de-brumadinho-1.2056186  )

06. De acordo com o TEXTO 02:
a) Alertam especialistas que, caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no Rio
São Francisco, expandindo o rastro de destruição e contaminação pelo Nordeste.
b) O solo mineiro de Brumadinho foi juncado pelos 23 milhões de metros cúbicos de lama da barragem,
construída em 1976 e desativada pela mineradora Vale em 2015.
c) Alertam especialistas que, caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no leito
do rio Paraopeba, expandindo o rastro de destruição e contaminação pelo Nordeste.
d) O solo mineiro de Mariana foi juncado pelos 23 milhões de metros cúbicos de lama da barragem,
construída em 1976 e desativada pela mineradora Vale em 2015.
e) Alertam especialistas que, caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no
Velho Chico, podendo até atingir a área da transposição das águas, não expandindo o rastro de destruição
e contaminação pelo Nordeste.

07. Segundo o autor do TEXTO 02:
a) A tragédia da barragem de rejeitos de minério de ferro do Córrego do Feijão, bem como a de Mariana,
tem raízes no descaso, na obtenção do lucro a qualquer custo e no respeito para com as pessoas e a
natureza. 
b) A Vale, acionista da Samarco, autora da tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do planeta
causado pelo homem, já se justificou diante da catástrofe. 
c) A Vale faltou com monitoramento e agiu com desleixo causando mais uma tragédia, pela ganância de
empresas que sugam do solo a riqueza, sem se importarem com os efeitos dos desastres que causam.
d) A tragédia da barragem de rejeitos de minério de ferro do Córrego do Feijão tem raízes na obtenção do
lucro a qualquer custo, no descaso, no desrespeito para com as pessoas e respeito pela natureza. 
e) A Samarco, acionista da Vale, autora da tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do planeta
causado pelo homem, já indenizou as vítimas da catástrofe.

08. No  TEXTO 02, há um trecho que diz “faltou monitoramento, sobrou desleixo”. O autor se refere,
nessa citação, a um sujeito que não aparece explicitamente no texto, embora se saiba que a tragédia foi
responsabilidade  da  empresa  Vale  do  Rio  Doce.  Dessa  forma,  o  autor,  indiretamente,  tenta  retirar  a
responsabilidade do sujeito no texto. Caso semelhante ocorre no trecho:
a) “o solo mineiro foi juncado pelos 13 milhões de metros cúbicos de lama da barragem”
b) “E os danos à vida silvestre, com os pobres bichos totalmente sujos de lama, buscando proteção!”
c) “Alertam especialistas que, caso a lama tóxica atinja a hidrelétrica de Furnas, fatalmente entrará no
Velho Chico”
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d) “A Vale, acionista da Samarco, autora da tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do planeta
causado pelo homem, tenta se justificar diante da catástrofe.”
e) “Vidas foram ceifadas”

09. Assinale a opção cujas palavras seguem a mesma regra de acentuação da palavra “catástrofe”:
a) Incrível, amável, álbum.
b) Aerólito, médico, álibi.
c) Júri, táxi, história.
d) Biótipo, órfãs, ímãs.
e) Café, também, pivô.

10. Em qual das orações abaixo o sujeito é indeterminado?
a) Dizem que haverá novas indenizações.
b) A lama escoou também para o leito do rio Paraopeba.
c) Nada será feito pela população.
d) Faz três anos que aconteceu a tragédia de Mariana.
e) Há muitos seres vivos na lama.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

11. Sobre a execução de applets Java em navegadores web, assinale a alternativa correta:
a) Para ser executado no navegador web, é necessário a instalação de um plugin específico, porém não
suportado pelo Firefox versão 64 e Chrome versão 71
b)  Applets  Java  podem  ser  executados  nos  navegadores  web  tanto  no  Windows  como  no  Linux,
independentemente da versão do navegador web utilizado.
c) Devido serem parte das atualizações mais recentes do Java, os applets não podem ser executados nas
versões anteriores à versão 52 do Firefox.
d) O código dos applets Java é executado nos servidores e não depende dos navegadores web clientes.
e)  Por  ser  considerado  inseguro,  apenas  navegadores  web  atualizados  conseguem  executá-lo  com
segurança.

12. Dadas as afirmações abaixo:
I - Os endereços IP versão 4 têm comprimento de 32 bits, o que equivale a 4 bytes e normalmente são
escritos em notação decimal.
II - Os computadores de uma rede local podem ter seus endereços IP definidos manualmente ou através de
um servidor DHCP.
III - Além do endereço IP, o servidor DHCP também pode fornecer às estações clientes outras informações
tais como máscara de sub-rede, gateway padrão e endereços IP dos servidores DNS.
IV - Um ponto negativo do DHCP é o fato dos endereços IP fornecidos serem aleatórios, impedindo que o
administrador da rede tenha o controle sobre qual endereço IP será atribuído a uma estação cliente.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmações II está correta.
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
e) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

13. A respeito do sistema operacional Windows 7, assinale a alternativa correta:
a) O “Editor do Registro” é o aplicativo adequado para o usuário registrar a sua cópia do Windows.
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b) O “Editor de Diretiva de Grupo Local” é o aplicativo adequado para criar um grupo de usuários que
utilizam o computador.
c) O “Painel de Controle” possui um aplicativo chamado “Backup e Restauração” que é o aplicativo
adequado para recuperar o computador utilizando uma imagem de sistema criada anteriormente.
d)  O  “Gerenciador  de  Tarefas  do  Windows”  é  o  aplicativo  adequado  para  agendar  a  execução  de
aplicativos no computador.
e)  O  aplicativo  “Ferramenta  de  Preparação  do  Sistema”  é  o  aplicativo  adequado  para  otimizar  as
configurações de processamento do computador.

14. Assinale a alternativa correta:
a) O procedimento para gravar e apagar arquivos em um CD-ROM é realizado da mesma forma como se
faz em um PEN DRIVE.
b) Apesar de serem fisicamente semelhantes, o CD-ROM possui capacidade de armazenamento superior
ao DVD-R, porém com menor velocidade.
c) O DVD-RW é um tipo de disco semelhante ao DVD-R, porém o DVD-RW possui como diferença
principal a maior velocidade de gravação dos arquivos.
d) Em discos do tipo CD-ROM e DVD-R é possível gravar arquivos e restringir a gravação de novos
arquivos no disco, mesmo não tendo ocupado todo o espaço disponível para armazenamento.
e) Os discos do tipo CD-ROM, CD-RW, DVD-R e DVD-RW possuem meio de gravação eletromagnética,
não podendo ser  armazenados próximos  a ímãs,  caixas  de som, cartões  de créditos  e  outros  objetos
magnéticos.

15. Alberto tem um computador com um monitor de 22 polegadas, resolução 1920 x 1080 pixels e entrada
VGA. No entanto, Alberto descobriu que no setor existe um outro monitor sem uso. Este segundo monitor
possui  19 polegadas,  resolução 1280 x  720 e entrada DVI e Alberto deseja utilizá-lo,  adicionando o
segundo monitor a seu computador. Assinale a alternativa correta:
a) É possível conectar os dois monitores ao computador utilizando as conexões VGA e DVI, que são
conexões responsáveis por enviar sinais de áudio e vídeo, desde que o computador possua estas conexões
disponíveis.
b) Não é possível conectar os dois monitores ao computador, pois seria necessário que ambos utilizassem
o mesmo tipo de conexão. Para isso, o computador deveria ter duas placas de vídeo iguais.
c) Somente é possível conectar os dois monitores se ambos tiverem a mesma resolução, Ou seja, será
necessário diminuir a resolução do primeiro monitor de 1920 x 1080 para 1280 x 720, para então conectar
o segundo monitor.
d) É possível conectar os dois monitores ao computador utilizando as conexões VGA e DVI, desde que o
computador possua estas conexões disponíveis. No caso de selecionar a opção Duplicar estes vídeos, a
resolução que irá prevalecer será a do primeiro monitor.
e) É possível conectar os dois monitores ao computador utilizando as conexões VGA e DVI, desde que o
computador possua estas conexões disponíveis. No caso de selecionar a opção Estender estes vídeos, a
diferença de resolução não será problema e cada monitor poderá trabalhar com a sua resolução máxima.

16. Sobre o Windows 7, assinale a alternativa correta:
a) Para acessá-lo, não é necessário uma conta de usuário, desde que o computador seja utilizado por um
único usuário.
b)  Contas  de  usuário  do  tipo  administrador  e  do  tipo  padrão  podem ser  criadas  e  acessadas  sem a
utilização de senhas.
c) Em um computador compartilhado, ao cadastrar uma nova conta de usuário, é recomendável que as
contas cadastradas sejam do tipo administrador, pois contas do tipo padrão são menos seguras.
d) É possível fazer o login em uma conta do tipo padrão e alterar o cadastro da conta para administrador.
e) Denomina-se Troca Rápida de Usuário o procedimento de logoff do usuário atual e login de outro
usuário no mesmo computador.
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17. É um software que permite que o computador, através do sistema operacional, se comunique com o
hardware  ou  com  os  dispositivos.  Sem  ele,  o  hardware  conectado  ao  computador,  não  funcionará
corretamente. Este software é conhecido como:
a) Gerenciador de dispositivos.
b) Driver.
c) Gerenciador de tarefas.
d) Token.
e) Painel de Controle.

18. Sobre o gerenciamento de arquivos e pastas no Windows 7, assinale a alternativa correta:
a) É possível alterar as pastas que aparecem na Biblioteca Documentos ou outras bibliotecas do Windows.
Isso pode ser conveniente caso o usuário deseje armazenar documentos em local diferente das pastas que,
por padrão, compõem a referida biblioteca.
b) Ao abrir o Windows Explorer e visualizar vários arquivos em uma pasta, a data exibida ao lado do
nome dos arquivos corresponde à data de criação do arquivo. Ao alterar o arquivo, esta data é atualizada.
c) As extensões nos nomes dos arquivos são importantes para definir o tipo de arquivo. Portanto,  ao
alterar a extensão de um arquivo, seu conteúdo também é modificado.
d) É possível renomear um arquivo, atribuindo-lhe um nome que melhor explique seu conteúdo. Caso seja
necessário, pode-se usar quantos caracteres forem necessários, pois não há limite para o tamanho do nome
do arquivo.
e) Ao alterar a extensão de um arquivo, deve-se observar o limite de 3 caracteres.

19. Marília comprou um computador de alta performance com as configurações abaixo:

Processador Intel i7-7700 3.6GHz
Memória 16GB DDR4 2400MHz
HDD 2TB SATA III 7200RPM + SSD 240GB SATA III 540MB/s
USBs Frontais: 2x USB, Traseiras: 2x USB 2.0 + 4x USB 3.0 + 1x USB-C
Placa de Vídeo GTX 1070 EX 8GB DDR5
Conectores de Vídeo 1x HDMI + 3x DisplayPort + 1x DVI-D DL
Placa de rede 10/100/1000Mbps Realtek RTL8111F

Selecione a alternativa correta:
a)  Sendo  o  processador  a  peça  mais  importante  do  computador,  o  computador  acima  funcionará  na
velocidade de 3.6GHz.
b) A memória de 16GB pode vir na forma de duas placas de 8MB cada.
c) O disco SSD possui um tamanho muito inferior ao disco HDD, fazendo com que o SSD se torne um
componente pouco utilizável em relação ao restante do computador.
d) A placa de vídeo é integrada à placa-mãe do computador, também chamada de onboard, e, portanto,
utiliza a memória RAM do computador para executar suas tarefas.
e) A placa de rede possui a capacidade de operar a 1 gigabit por segundo, desde que os dispositivos de
rede conectados a este computador também tenham esta capacidade.

20. Em uma rede local com vários computadores clientes, o acesso à internet se dá por meio de um
servidor proxy (Squid) que fornece recursos de log, controle de acesso e cache. Assinale a alternativa
correta:
a) Log é um armazenamento de registro de eventos para fins de diagnóstico, não podendo ser utilizado
para fins de auditoria.
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b) Ferramentas de controle de acesso podem restringir o acesso a determinados sites, mas não são capazes
de restringir o acesso a um domínio web.
c) De modo geral, quando o cliente requisita um dado ao servidor web, o serviço de cache verifica se
possui  uma  cópia  atualizada  desse  dado.  Caso  positivo,  esta  cópia  é  enviada  para  o  cliente.  Caso
contrário, o dado é buscado na sua origem e uma cópia é armazenada para agilizar novas requisições.
d) Cache é um armazenamento temporário de dados recentemente acessados, e pode ser realizado apenas
no computador cliente, pois não é justificável acessar dados em caches armazenados em servidores de
rede.
e) Por questões de segurança, servidores proxy não funcionam com o protocolo HTTPS.

21. Conforme versão 4.2.2.1 do LibreOffice, considere a figura abaixo:

Sabendo que os alunos com "Nota" (coluna C) abaixo de 7,00 são considerados reprovados, assinale a
fórmula/função que pode ser inserida em "Situação" (coluna D) que mostre o resultado "Aprovado" ou
"Reprovado", de acordo com a nota do aluno. Considere que a fórmula será inserida na célula D2, sendo
posteriormente copiada para as outras células:
a) =SE(D2<7;Reprovado;Aprovado).
b) =CASO(D2<7;”Reprovado”;”Aprovado”).
c) =SE(D2<7;”Reprovado”;”Aprovado”).
d) =SE(D2<7;=ENTÃO(”Reprovado”);=SENÃO(”Aprovado”)).
e) =CONDIÇÃO(D2<7;”Reprovado”;”Aprovado”).

22. Conforme versão 4.2.2.1 do LibreOffice, considere a figura abaixo:
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O botão indicado na seta:
a) Importa um arquivo PDF, incluindo o conteúdo deste arquivo no documento que encontra-se aberto.
b) Gera um documento PDF e imprime este documento gerado.
c) Abre a janela de impressão e cria um documento PDF conforme opções selecionadas.
d) Abre o programa que lê arquivos no formato PDF
e) Exporta o documento aberto para o formato PDF.

23. Agenor está usando um computador com Windows 7 instalado. Ele está com problema no seu acesso à
internet  e  liga  para  o  suporte  do  seu  provedor  de  internet.  O  atendente  do  suporte,  entre  as  várias
perguntas que foram feitas, pediu que Agenor informasse o endereço IP do seu computador, para que
fossem feitas  algumas  verificações.  Para  conseguir  essa  informação,  Agenor  pode  executar  qual  dos
comandos abaixo:
a) Clicando no botão Iniciar, digitar run seguido de ENTER e, na janela aberta, digitar ipshow seguido de
ENTER.
b) Utilizando o atalho Tecla do Windows + R, digitar cmd seguido de ENTER e, na janela aberta, digitar
ipconfig -all seguido de ENTER.
c) Pressionando a Tecla do Windows, digitar ipshow -all seguido de ENTER.
d) Utilizando o atalho Tecla do Windows + E, digitar run seguido de ENTER e, na janela aberta, digitar
ipconfig -all seguido de ENTER.
e) Utilizando o atalho Tecla do Windows + R, digitar cmd seguido de ENTER e, na janela aberta, digitar
ipshow -all seguido de ENTER.

24. Um dos problemas na Internet é o esgotamento do espaço de endereçamento do IPv4. Para resolver
esse problema, no IPv6, os endereços passaram a ter tamanho de:
a) 32 bits.
b) 64 bits.
c) 96 bits.
d) 128 bits.
e) 256 bits

25.  Sistema  hierárquico  e  distribuído  que  associa  endereços  URLs  a  endereços  IP,  necessários  à
localização dos vários serviços disponibilizados na Internet:
a) DHCP.
b) ARP.
c) SNMP.
d) LDAP.
e) DNS.

26. Um dos protocolos desenvolvidos para suportar transferência de voz pela Internet,  na camada de
aplicação, é:
a) TCP.
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b) Telnet.
c) SSH.
d) SIP.
e) SNMP.

27. O gerente de redes solicita a instalação de um proxy reverso. Existem diversas razões para se instalar
um proxy reverso. Identifique abaixo uma das características que NÃO se aplica tipicamente a um proxy
reverso:
a) Tunelamento.
b) Criptografia.
c) Segurança.
d) Compressão.
e) Balanceamento de carga.

28. Organiza as informações como uma árvore e permite localizar pessoas, recursos e serviços, entre
outros. Descrito na RFC 2251, é uma versão simplificada do serviço X.500 do OSI. Trata-se do protocolo:
a) ICMP.
b) LDAP.
c) FTP.
d) IMAP.
e) SNMP.

29.  Carla  é  estagiária  no  Ministério  Público  Federal  e  utiliza  um  computador  com  o  Windows  7
Profissional em português. Certo dia, quando chegou ao estágio, notou que não conseguia logar na rede.
Após ligar para o suporte técnico, foi informada que sua placa de rede poderia estar com problemas e foi
orientada a checar o funcionamento do adaptador de rede. Para isso, Carla entrou no Painel de Controle,
exibido  por  Categoria,  clicou  na  opção Rede  e  Internet  e,  no  grupo  _____________________,  para
acessar as configurações de rede do computador:
a) Central de Rede e Compartilhamento.
b) Opções da Internet.
c) Grupo Doméstico.
d) Exibir computadores e dispositivos de rede.
e) Conectar a uma rede.

30. Utilizando o navegador Google Chrome, em sua mais recente versão, um usuário clicou sobre o link
representacao.pdf, disponibilizado no portal do Cidadão do Ministério Público Federal, com o objetivo de
visualizar o conteúdo deste arquivo. Após o clique, o download foi realizado com sucesso para uma área
de armazenamento em seu computador. Não percebendo que o arquivo já havia sido baixado, ele clicou
novamente sobre o mesmo link e refez o processo de download. Com base nessa situação, o processo de
download do Google Chrome:
a) Será realizado com sucesso, mas o segundo arquivo substituirá o primeiro, pois possuem o mesmo
nome.
b)  Não será iniciado, uma vez que o Google Chrome detectará que o arquivo já foi  baixado para o
computador.
c) Será realizado com sucesso, mas a área de armazenamento do computador do usuário conterá dois
arquivos: representacao.pdf e representacao(1).pdf.
d) Não será iniciado, tendo em vista que o Google Chrome não permite baixar arquivos, de um mesmo
link, seguidamente.
e) Será iniciado, mas o Google Chrome mostrará uma caixa de diálogo, alertando o usuário de que o
arquivo já foi baixado e solicitando que o usuário escolha outro local para realizar o novo download.
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RASCUNHO - GABARITO  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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