
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 45/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: _____________ Área acadêmica: _______________________________

Assinatura: _________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Este Caderno de questões só deve ser aberto após a leitura de todas as instruções e
quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02.  Ao  abrir  este  Caderno,  confira  se  ele  contém  80  (oitenta)  questões  objetivas.
Comunique imediatamente a um dos fiscais de sala acerca de eventuais incorreções ou
problemas de impressão. 
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. O candidato poderá levar consigo este Caderno de provas desde que faltando menos
de 30 (trinta) minutos para o final do exame
05. Utilize a folha de respostas para responder às questões deste caderno.
06.  Leia  as  instruções  da  folha  de  respostas  antes  de  iniciar  o  preenchimento.  Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. A duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, aí incluído o tempo para
responder a todas as questões deste Caderno e para preencher a folha de respostas.
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LÍNGUA PORTUGUESA

1 - (CESPE. Agente de Polícia Federal-2004- adaptada) “O valor da vida é de tal magnitude que, até
mesmo  nos  momentos  mais  graves,  quando  tudo  parece  perdido  dadas  as  condições  mais
excepcionais e precárias — como nos conflitos internacionais, na hora em que o direito da força se
instala negando o próprio Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível —, ainda assim a
intuição humana tenta protegê-lo contra a insânia coletiva, criando regras que impeçam a prática
de crueldades inúteis.
Quando a paz passa a ser apenas um instante entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos
céus do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de forma desesperada, convoca os cientistas a
se debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na procura de meios salvadores da vida. Nas
salas de conversação internacionais, mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo inteiro
tentam se reencontrar com a mais irrecusável de suas normas: o respeito pela vida humana.
Assim, no âmago de todos os valores, está o mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem
ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de sua identidade. Mesmo diante da proletária
tragédia  de  cada  homem  e  de  cada  mulher,  quase  naufragados  na  luta  desesperada  pela
sobrevivência do dia a dia, ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa consciência é que faz a
vida mais que um bem: um valor.
A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida passa a ser respeitada e protegida não só como
um bem afetivo ou patrimonial,  mas pelo valor  ético de que ela se reveste.  Não se constitui
apenas de um meio de continuidade biológica, mas de uma qualidade e de uma dignidade que faz
com que cada um realize seu destino de criatura humana”.
Internet: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir:
(I) O texto estrutura-se de forma argumentativa em torno de uma ideia fundamental e constante:
a vida humana como um bem indeclinável.
(II) O primeiro parágrafo discorre acerca da valorização da existência e da necessidade de proteção
da vida contra a insânia coletiva, por intermédio de normas de convivência que impeçam a prática
de crueldades inúteis,  principalmente em épocas de graves conflitos internacionais,  quando o
direito da força contrapõe-se à força do Direito e quando a situação se apresenta paradoxal e
inconcebível.
(III) No segundo parágrafo, estão presentes as ideias de que a paz é ilusória, não passando de um
instante  apenas  de  trégua  entre  dois  tumultos,  e  de  que,  para  mantê-la,  os  cientistas  se
desdobram à procura de fórmulas salvadoras da humanidade e os líderes mundiais se encontram
para preservar o respeito recíproco.
(IV) No penúltimo parágrafo, encontra-se uma redundância: a afirmação de que o soberano dos
valores é a vida humana, sem a qual não existe a pessoa humana, sequer a sua identidade.
(V) O comprometimento ético para com a humanidade é defendido no último parágrafo do texto,
que  discorre  acerca  da  vida  não  só  como  um  meio  de  continuidade  biológica,  mas  como  a
responsável pelo destino da criatura humana.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV. 
b) Estão corretos os itens I, III e V.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos

2 - Todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) Vírus.  



b) Cátedra 
c) Excelência 
d) Hífens. 

3 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:
a) Vossa Excelência estás muito preocupada hoje.
b) Mais de cinco alunos não compareceu à aula.
c) Conquistaram o aluno e a aluna a tão sonhada vaga de estagiário. 
d) Haviam sérios problemas na cidade.

4 - Assinale a opção INCORRETA:
a) Foro
b) Meretíssimo 
c) Expatriado
d) Transposição

5 - Assinale a opção em que aparece um sinônimo de RATIFICAR:
a) Alterar
b) Corrigir
c) Confirmar 
d) Anunciar

6 - (TRT15-Estágio Direito-2018) Quem precisa saber escrever?  
Recebo  e-mails  de  pessoas  com  idades  e  profissões  diversas.  Outro  dia,  chegou  a

mensagem de um sujeito muito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns
erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que
ele se despediu dizendo: “Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como
é, sou engenheiro”. O raciocínio era que se ele fosse escritor,  jornalista ou professor, escrever
certo seria obrigatório,  mas,  sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura.  Assim como ele,
inúmeras pessoas acreditam que escrever não está na lista das 100 coisas que se deva aprender a
fazer direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar inglês
fluente, a jogar golfe e a utilizar o hashi num restaurante japonês. Escrever bem? Não parece tão
necessário, já que a gente acaba sendo compreendido igual. “Espero não lhe incomodar com esse
e-mail, é que faço jornalismo e queria umas dicas”. O recado foi dado. 

É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo
mundo tem dúvidas. Não conheço um único escritor que não trabalhe com um dicionário ao lado.
De minha parte, sempre tenho uma consulta a fazer no Aurélio, nunca estou 100% segura, e,
mesmo tomando todos os cuidados, erro. Acidentes acontecem, o que não pode acontecer é a
gente se lixar para a aparência das nossas palavras.  Escrever bem – não estou falando de escrever
com estilo, talento, criatividade, apenas de escrever certo – deveria ser considerado um hábito tão
fundamental quanto tomar banho ou escovar os dentes. Um texto limpo também faz parte da
higiene. Bilhetes, e-mails, cartões de agradecimentos, tudo isso diz quem a gente é. Se você não
sai de casa com um botão faltando na camisa, por que acharia natural escrever uma carta com as
letras fora do lugar?  

Sei que todos estão carecas de saber a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas
não custa lembrar que, quem não lê, corre muito mais riscos de dar vexame por escrito, e isso não
é algo a ser considerado só porque se trabalha numa profissão que, aparentemente, não exige
familiaridade com as palavras. Ninguém precisa ser expert, mas ser cuidadoso não mata ninguém.



Meu irmão, outro dia, me escreveu um e-mail rápido para recomendar um disco e nunca vi meia
dúzia de frases tão bem colocadas. Nem parecia um engenheiro.  
(Martha Medeiros - Zero Hora - adaptado.)  
De acordo com o texto, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) A autora não lê as correspondências que recebe de seus leitores. 
b)  Segundo  a  autora,  ninguém  precisa  ser  expert,  mas  ser  cuidadoso  com  escrita  não  mata
ninguém. 
c) Só os professores de português têm conhecimento da gramática.
d) Não devemos nos preocupar com a apresentação da escrita,  pois,  para algumas profissões,
saber ler e escrever já basta.

7 - (Esaf-Analista Jurídico-SEFAZ-CE-2006) Em relação ao texto, assinale a opção que corresponde a
erro gramatical.
Não  constitui (1) surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de
votos têm pontos comuns. Um deles: a taxa de analfabetismo duas ou três vezes superior ao do
(2) resto do país. Outro: a localização em zonas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
— indicador que mede renda, longevidade e instrução. São localidades pobres cujo (3) destino, se
não houver revolução de 180 graus na forma de encarar a educação, as (4) condena a se afastar
cada vez mais dos progressos da civilização.
(Correio Braziliense, 17.10.2006)
a) 1
b) 2
c) 3
d)  4

8 - Assinale a palavra que deve ser, obrigatoriamente, acentuada:
a) Secretaria
b) renuncia
c) juridico  
d) negocio

9 - Marque a opção INCORRETA:
a) assessoria
b) pretensão
c) rescisão
d) ressucitar 

10 - Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:
a) Brasileiros, é chegada a hora de votar.
b) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria os particulares. 
c) O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte.
d) Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação
oficial.

11 - Julgue os itens a seguir:
I - As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas; mesmo em caso de dúvida, portanto, elas
devem ser respeitadas.
II  -  Assim  disse  Voltaire:  “Devemos  julgar  um  homem  mais  pelas  suas  perguntas  que  pelas
respostas.”



III - Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da Lógica.
Assinale a opção correta:
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Estão corretos os tens I e III;
c) Estão corretos os itens II e II;
d) Todos os itens estão incorretos.

12 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
a) Existem muitas firmas fantasmas por aqui. 
b) Está meio nervosa, porque trabalhamos bastante.
c) Depois de comer meia fruta daquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. 
d) Os documentos seguem anexos.

13 - Julgue os itens a seguir:
I - O Representante do Ministério Público apelou da decisão.
II - Nunca mais aspirarei a amores impossíveis.
III - Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. 
IV - Prefiro muito mais Português do que Matemática.
V – O julgamento foi desfavorável o pedido.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos os itens I, IV e V;
b) Estão corretos os itens I, II e III; 
c) Todos estão corretos;
d) Todos estão incorretos. 

14 - (FCC – TST – Técnico Judiciário – 2012) Considere: 
...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se a curiosidade humana,
que se prende ...... tudo o que é desconhecido, para que não desapareça de todo o interesse por
pistas que dariam embasamento ...... teses de que haveria vida em outros planetas. 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
a) À – a – às; 
b) A – à – as; 
c) À – a – as; 
d) A – a – às; 

15 - O proprietário do imóvel precisa saber que ele não é tão imóvel assim. 
As palavras destacadas são, respectivamente, 
a) substantivo e substantivo 
b) substantivo e adjetivo 
c) adjetivo e verbo 
d) advérbio e adjetivo 

16 - O candidato visitava as ______ da cidade acompanhado de seus ______ . 
a) feiras-livres, guardas-costas. 
b) feiras-livre, guarda-costas. 
c) feira-livres, guardas-costas. 
d) feiras-livres, guarda-costas. 

17 - Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo. 



O advogado ______ entre os litigantes, razão pela qual ______ promoção e ______ que teria uma
bela carreira. 
a) interviu, obteu, previu. 
b) interviu, obteve, preveu. 
c) interveio, obteu, preveu. 
d) interveio, obteve, previu. 

18 - Identifique a opção que apresenta ERRO:
a) Identificaram-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
b) Em se plantando tudo dá.
c) Recusou a proposta, se fazendo de desentendida. 
d) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.

19 - “Art. 5° do Código Eleitoral – Não podem alistar-se eleitores: os que não saibam exprimir-se
na  língua  nacional,  e  os  que  estejam  privados,  temporária  ou  definitivamente  dos  direitos
políticos.  Os militares são alistáveis,  desde que oficiais,  aspirantes a  oficiais,  guardas-marinha,
subtenentes ou suboficiais,  sargentos  ou alunos das  escolas militares de ensino superior  para
formação de oficiais.” Indique o modo verbal predominante no texto:
a) Indicativo
b) Imperativo
c) Infinitivo
d) Subjuntivo

20 - Assinale a opção correta:
a) Não sei se ela chegou à falar sobre esse assunto.
b) O político iniciou visita à duas comunidades.
c) Andou à cavalo pela cidade.
d) À medida que estudo, fico mais seguro.

INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

21 - Assinale a opção em que só há Softwares de Bancos de Dados com licenças open source:
a) Oracle e MySQL.
b) Oracle e SQL Server.
c) MariaDB e PostgreSQL
d) SQL Server e PostgreSQL.

22 - Qual padrão foi publicado para adicionar uma tag de VLAN?
a) IEEE 802.1Q
b) IEEE 802.1S
c) IEEE 802.1X
d) IEEE 802.3

23 - (2014 - VUNESP - DESENVOLVESP - Analista de Sistemas) Em um computador, os caminhos por
onde, de forma geral, trafegam informações entre os seus diversos componentes são conhecidos
como:
a) Barramento.
b) Pipeline.
c) Registradores da CPU.



d) Máquina de von Neumann.

24 - No Microsoft Word 2016, em qual menu está localizada a ferramenta para verificação da
ortografia e gramática de um documento?
a) Arquivo.
b) Layout.
c) Design.
d) Revisão.

25 - Foi  solicitado que você fizesse uma tabela atualizada com informações do setor contábil.
Nessa  tabela,  deve  constar  as  entradas  e  saídas  contábeis,  realizando  o  cálculo  de  forma
automática, assim que os dados fossem adicionados. Além disso, o total geral de todas as entradas
e saídas deveria ser feito, mostrando o saldo negativo ou positivo. Das ferramentas do Microsoft
Office, qual é a mais indicada para realizar a tarefa?
a) Word.
b) Excel.
c) PowerPoint.
d) SharePoint.

26 - (2017 - CESPE - TRE-TO - Técnico Judiciário - Programação de Sistemas) Na organização de
uma unidade central de processamento, a divisão da execução das instruções em vários estágios,
a fim de que novas entradas de instruções ocorram sem que instruções anteriores tenham sido
finalizadas, é denominada:
a) processamento vetorial.
b) ciclo do caminho de dados.
c) pipeline de instruções.
d) operação superescalar.

27  -  (ESAF  -  ANA -  Analista  Administrativo  -  2009)  O  código  malicioso  caracterizado  por  ser
executado  independentemente,  consumindo  recursos  do  hospedeiro  para  a  sua  própria
manutenção,  podendo  propagar  versões  completas  de  si  mesmo  para  outros  hospedeiros,  é
denominado:
a) vírus.
b) backdoor.
c) spyware.
d) worm.

28 - (CESGRANRIO - IBGE - Analista de Sistemas/Suporte - 2010) Os hackers possuem diversas
formas de ataques contra as redes de computadores. Sobre os ataques gerados por hackers, é
correto afirmar que:
a) MAC Flooding é uma técnica empregada para comprometer a segurança da rede de switches, e,
como resultado deste ataque, o switch fica em um estado chamado modo de falha aberta. 
b) IP Spamming é uma técnica de disseminação de vírus na rede mundial de computadores por
meio de tecnologia de voz sobre IP.
c) Ataque Smurf é uma técnica destinada a quebrar senhas e códigos criptografados que estejam
armazenados no computador da vítima.
d) Scamming é uma técnica na qual o hacker fica monitorando o tráfego da porta 80 do seu alvo,
antes de realizar o ataque.



29 - (2014 - IADES - CONAB - Tecnologia da Informação - Adaptada) Assinale a alternativa que
indica  o  tipo  de  memória  de  acesso  de  um  computador  pessoal  que  é  responsável  pelo
armazenamento do BIOS e do SETUP e que é utilizado durante o processo de inicialização da
máquina:
a) RAM.
b) SRAM.
c) Cache.
d) ROM.

30 - No que se refere à organização e arquitetura de computadores, a classe de interrupção gerada
por alguma condição que ocorra como resultado da execução de uma instrução, por exemplo,
overflow em uma operação aritmética, divisão por zero, tentativa de executar uma instrução de
máquina ilegal e referência a um endereço de memória fora do espaço de endereçamento do
programa é a interrupção de:
a) software.
b) E/S (entrada e saída).
c) processador.
d) clock.

31 - (2016 - FCC - TRT - 14a Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Em
um computador cujo barramento de endereço possui 30 linhas, a capacidade de armazenamento
da memória RAM será de, no máximo:
a) 1 GB.
b) 2 GB.
c) 4 GB.
d) 8 GB.

32 - A respeito de componentes de um computador, julgue os itens a seguir:
•  BIOS  é  um  programa previamente  gravado  em  memória  que,  ao  ser  executado  quando  o
computador é ligado, permite que ele tenha capacidade de funcionamento e que seus recursos
possam acessar os componentes de hardware;
• Em computadores do tipo PC (personal computer) modernos, a RAM, além de possuir elevada
capacidade  de  armazenamento  de  dados,  permite  o  armazenamento  persistente,  isto  é,  o
computador pode ser desligado e ligado várias vezes e os dados permanecerão nessa memória;
•  A  memória  cache  acelera  a  velocidade  de  transferência  entre  o  processador  e  a  memória
principal;
• Em um computador, a CPU é o componente responsável pela execução de operações de adição.
A sequência correta de itens verdadeiro e falso é:
a) V, F, V, V
b) V, F, V, F
c) F, V, F, F
d) F, F, V, V

33 - Acerca do aplicativo Microsoft SharePoint, é INCORRETO afirmar:
a) É possível construir sites de intranet e criar páginas, bibliotecas de documentos e listas.
b) É possível realizar video e audioconferências de forma remota.
c) É possível mostrar imagens, notícias e atualizações importantes com um site de comunicação ou
equipe. 
d) É possível gerenciar sua rotina diária com fluxos de trabalho, formulários e listas.



34 - (2017 - CESPE - TRE-TO - Técnico Judiciário - Programação de Sistemas) Na organização dos
computadores digitais, a busca por instruções na memória principal e a determinação de seu tipo
é uma responsabilidade:
a) da unidade de controle.
b) do barramento.
c) dos dispositivos de entrada e saída.
d) dos registradores.

35 - Considere um computador servidor com sistema operacional Windows 2012 Server. Assinale
a alternativa que contém o serviço de rede necessário para a instalação do Active Directory nesse
computador:
a) DHCP.
b) WINS.
c) FTP.
d) DNS.

36 - Empresas que fornecem serviços de produtividade pessoal em nuvem:
a) Google e Amazon.
b) Microsoft e Amazon.
c) Microsoft e Google. 
d) Amazon e Positivo.

37 - Analise as seguintes afirmações relacionadas a Bancos de Dados:
I. Em uma tabela, quando existir uma combinação de colunas que sirva para identificar todos os
registros  dessa  tabela,  essa  combinação  poderá  ser  escolhida  como  uma  chave  primária
composta;
II. Em um banco de dados, quando se deseja garantir que, em uma coluna ou combinações de
coluna, a qualquer momento, nenhum par de linhas da tabela deva conter o mesmo valor naquela
coluna ou combinação de colunas, é necessário definir uma chave primária;
III.  Uma  das  regras  da  integridade  do  modelo  relacional  é  possibilitar  que  um  atributo  que
participe da chave primária de uma relação básica aceite um e somente um valor nulo;
IV. Normalização é o processo de se reunir todos os dados que serão armazenados em um certo
banco de dados e concentrá-los em uma única tabela.
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) II e III.
b) I e II.
c) III e IV.
d) I e II.

38 - O sistema operacional é responsável por uma ou mais das seguintes atividades relacionadas
ao gerenciamento de disco:
I - Gerenciamento do espaço livre;
II - Alocação do armazenamento;
III - Interpretação de comandos;
IV - Escalonamento do disco.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III, apenas.
b)  II, III e IV, apenas. 



c) I, II e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

39 - Em um Banco de Dados Relacional, utilizando-se a linguagem SQL para a manipulação de
dados, é correto afirmar que:
a) para se efetuar a JUNÇÃO entre tabelas é essencial que não exista relacionamento entre elas.
b) a DML (Data Manipulation Language) é responsável pela manipulação de estruturas de dados,
sendo composta por comandos destinados à criação, alteração e exclusão de bancos de dados e
tabelas. Os comandos Create, Alter, Drop e Rename são exemplos de comandos da classe DML.
c) na JUNÇÃO entre tabelas, a chave estrangeira da entidade “1” no relacionamento “1 : N” deve
ser exportada como chave primária da entidade “N”.
d) uma transação é uma unidade lógica que contém um conjunto de operações que formam uma
unidade de processamento. O comando SQL responsável por fechar uma transação, confirmando
as operações feitas é o COMMIT. Para desfazer todas as operações, o comando é ROLLBACK.

40 - São ferramentas do pacote Office365:
a) Outlook, OneDrive, Word e Excel.
b) Keep, Docs, Drive e Sheets.
c) Writer, Calc, Impress e Draw.
d) Nenhuma das alternativas.

41 - Quanto ao uso de diagramas da linguagem SQL é correto afirmar que os comandos Grant e
Revoke:
a) são usados para alterar estruturas de tabelas e de seus atributos.
b) são responsáveis por dar ou retirar permissões para os usuários.
c) possibilitam incluir o nome dos atributos e das tabelas. 
d)  não  permitem  retrocessos  e  por  isso  são  classificados  como  Data  Manipulation  Language
(DML).

42 - (ESAF - ANA - Analista Administrativo - 2009) Para endereçar 16 sub-redes em uma rede cujo
endereço é 150.0.0.0, a máscara adequada a ser aplicada é:
a) 150.0.0.0/8 
b) 150.0.0.0/12
c) 150.0.0.0/16
d) 150.0.0.0/20

43 - No Microsoft Excel, qual função é responsável por realizar a soma de todos os números num
intervalo de células?
a) CALCULA.
b) SOMA.
c) ADICIONA.
d) MAIS.

44 - (ESAF - ANA - Analista Administrativo - 2009) O protocolo capaz de compensar a variação de
atraso e a perda de sequência dos pacote em redes IP é o protocolo:
a) controle de transmissão (TCP).
b) reserva de recursos (RSVP).
c) transporte em tempo real (RTP). 
d) mensagens de controle Internet (ICMP).



45 - No Linux, que comando é utilizado para criação de links simbólicos?
a) dmesg
b) ln -s
c) rsync
d) mv -f

46  -  Analise  as  seguintes  afirmações  relacionadas  a  conceitos  básicos  de  banco  de  dados  e
linguagem SQL:
I. Na linguagem SQL um INNER JOIN retorna todas as tuplas comuns às duas tabelas;
II. Em uma Junção entre duas tabelas a cláusula USING só poderá ser usada quando o nome do
atributo for igual nas duas tabelas;
III. Na linguagem SQL um RIGHT OUTER JOIN retorna todas as tuplas que não são comuns às duas
tabelas;
IV. Uma Junção é usada para compor informações complexas a partir de tabelas sem nenhum tipo
de relacionamento.
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) I e III.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e II.

47  -  Muitas  empresas  têm  caminhado  no  sentido  de  virtualizar  seu  parque  de  servidores  e
estações de trabalho. Considerando essa técnica de virtualização, analise as seguintes afirmativas: 
I. Alguns pontos favoráveis da virtualização são: economia com energia e espaço físico; facilidade
de adequação do recurso, ou seja, quando um servidor virtual precisar de mais CPU ou memória,
é possível alocar sem maiores problemas, entre outros benefícios;
II. O investimento inicial em uma estrutura para virtualização é menor do que em uma estrutura
física  real,  sendo  que  a  virtual  pode  ser  comprada  aos  poucos,  ou  ainda,  pode-se  comprar
primeiro os servidores, depois o storage, em seguida o  switch core que integram os servidores,
etc.;
III.  O  tempo para  se  disponibilizar  um serviço  em um ambiente  virtual  é  maior  que  em um
ambiente físico, considerando que, nos dois casos, será necessário instalar o sistema operacional
do servidor e o serviço desejado. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e III
b) III
c) II
d) I

48 - A gerência do processador é uma das principais atividades de um sistema operacional, na
qual são estabelecidos critérios para a escolha do processo que fará uso do processador com base
em  uma  política  de  escalonamento.  Um  exemplo  de  escalonamento  preemptivo  é  o
escalonamento:
a) first come, first served.
b) first-in, first-out.
c) round robin.
d) shortest process first.



49 - (CESGRANRIO - BNDES - Analista de Suporte - 2008) O gerente de redes de uma empresa
deseja  monitorar  o  desempenho  de  seus  servidores,  equipamentos  de  rede  e  links  de
comunicação de dados. Os dados de monitoramento devem contemplar o nível de utilização de:
• links, por tráfego de entrada e saída;
• CPU dos roteadores;
• CPU, rede, memória principal e espaço em disco de servidores.
Que solução tecnológica pode ser implantada para atender ao gerente?
a) Criar um servidor central com as ferramentas de ping, traceroute e netstat.
b) Habilitar o protocolo 802.1Q em cada ativo da rede.
c) Adicionar endereços IPv6 nos servidores e demais elementos de rede.
d) Montar uma estrutura de monitoramento dos ativos envolvidos via SNMP. 

50 - (FCC - TCE - Analista de Controle Externo - 2008) Alguns números fixos de porta no TCP são
reservados para finalidades específicas, independentemente da implementação. Desta forma, as
portas 23, 25 e 53 são destinadas, respectivamente, a:
a) SMTP, HTTP e DNS.
b) Telnet, SMTP e DNS. 
c) HTTP, Kerberos e SNMP Agent Port.
d) DNS, SMTP e HTTP.

51 - Os níveis do modelo de referência OSI são os seguintes, na ordem apresentada:
a) Protótipo, Físico, Sistema, Rede, Sessão, Categoria, Transporte.
b) Físico, Lógico, Rede, Transação, Sessão, Implantação, Aplicação.
c) Físico, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação. 
d) Físico, Enlace, Lógico, Transporte, Rede, Implementação, Sessão.

52 - (ESAF - ANA - Analista Administrativo - 2009) Se um cliente interrompe imediatamente o uso
de um endereço IP e retorna ao estado INICIALIZA, ele recebeu do servidor DHCP, a mensagem:
a) DHCPPACK.
b) DHCPNACK.
c) DHCPREQUEST.
d) DHCPOFFER.

53 - Em relação ao protocolo TCP/IP é correto afirmar que
a) os endereços internet podem ser usados para se referir a redes. 
b) um endereço IP não especifica uma conexão com uma rede.
c) um endereço IP especifica um computador individual.
d) os endereços internet não podem ser usados para se referir a hosts individuais.

54  -  Julgue  os  itens  seguintes,  a  respeito  dos  conceitos  da  arquitetura  cliente  servidor  e  da
arquitetura em 3 camadas.
I -  Na arquitetura cliente-servidor, um processo é responsável pela manutenção da informação
(servidores), enquanto outros são responsáveis pela obtenção dos dados (os clientes);
II -  Na arquitetura de 3 camadas, entrada do usuário, verificação, lógica de negócio e acesso a
banco de dados estão todos presentes em um mesmo lugar, onde essas camadas são organizadas.
Está(ão) correta(s) as afirmativa(s):
a) I, apenas. 
b) II, apenas.
c) I e II.



d) nenhuma das afirmativas.

55 - (ESAF - RFB - Técnico - 2006) O IP, do conjunto de protocolos TCP/IP, utilizado em redes de
computadores e na Internet, tem como uma de suas finalidades:
a) abrir e fechar uma conexão em um serviço de comunicação identificado por número de portas.
b) prestar um serviço de transporte orientado a conexão.
c) prestar um serviço de transporte não-orientado à conexão.
d) rotear os dados entre a máquina de origem e a máquina de destino. 

56  -  (FCC  -  TRT  2a Região  -  Analista  Judiciário  -  2008)  Padrão  de  protocolo  da  camada  de
transporte, sem conexão, não confiável, destinado a aplicações que não querem controle de fluxo
e nem manutenção da sequência das mensagens enviadas, usado pelo TCP para enviar mensagens
curtas. Trata-se do:
a) IP.
b) UDP.
c) POP.
d) SMTP.

57 - (FCC - MPU - Analista de Desenvolvimento de Sistemas - 2007) Em uma rede de velocidade
1000 Mbps pode-se utilizar cabos de par trançado de categoria:
a) 6 ou 5.
b) 6e ou 5e.
c) 6 ou 5e. 
d) 6e ou 6.

58  -  (FCC  -  MPU  -  Analista  de  Desenvolvimento  de  Sistemas  -  2007)  No  que  diz  respeito
exclusivamente à segurança das conexões em rede local wireless, pode-se associar o termo:
a) WPA.
b) WLAN.
c) Hotspot.
d) IEEE 802.11.

59 -  (FCC -  MPU -  Analista de Desenvolvimento de Sistemas -  2007) Uma rede local  Ethernet
controla o direito de transmissão de mensagens por meio do protocolo:
a) CSMA/CD.
b) TCP/IP.
c) CORBA.
d) SMTP.

60 - (CESGRANRIO - BNDES - Analista de Suporte - 2008) Quantos bits um link Internet de 10
megabits por segundo transmite, em máxima utilização, em 5 segundos?
a) 52428800
b) 10000000
c) 50000000 
d) 2097152

61 - Em relação a ITIL v3 e gerenciamento dos serviços de TI, julgue os itens a seguir:
I - Os livros que compõem a ITIL definem diversos processos da área de TI, definindo a forma de
implementação das atividades que compõem tais processos;



II - ITIL é, essencialmente, um guia de melhores práticas de governança de TI;
III - O gerenciamento de serviços de TI engloba todos os processos que cooperam para garantir a
qualidade dos serviços de TI em produção, de acordo com os níveis de serviço acordados com o
cliente. 
Está(ão) correta(s) as afirmativa(s):
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

62 -  Em VLANs com Spanning Tree, o protocolo associado garante:
a) uma elevada tolerância a falhas, somente.
b) a existência de um caminho único entre duas estações e a reconfiguração automática da rede
na situação de falha. 
c) um tempo de failover inferior a 5 segundos para reconstruir a árvore.
d) a reconfiguração automática da rede na situação de falha, somente.

63 - (CESGRANRIO - BNDES - Analista de Suporte - 2008) Um determinado servidor de arquivos S
realiza backup:
• completo (full) no 1o dia de cada mês;
• diferencial nos dias 8, 15 e 22 de cada mês;
• incremental no restante dos dias.
Existe uma mídia para cada backup, que ocorre diariamente às 19h e dura, no máximo, 4 horas.
Em determinado mês, no dia 19, às 15h, houve uma pane em S, ocasionando a perda total de seus
arquivos.  Para  restaurar  a  posição  mais  recente  dos  arquivos  de  S,  o  conjunto  necessário  e
suficiente é formado pelas mídias dos dias:
a) 1 a 18
b) 15 e 18
c) 1, 15, 16, 17 e 18 
d) 8, 15, 16, 17 e 18

64 - (CESGRANRIO - PETROBRAS - Analista de Sistemas/Infraestrutura) Um analista, após sair de
um treinamento para instalação e configuração do servidor HTTP Apache 2.2 em um servidor com
sistema operacional UNIX, escreveu, em seu caderno, as afirmativas a seguir:
I  -  O  script  apachectl  pode  ser  utilizado  para  encontrar  erros  de  sintaxe  gerados  durante  a
configuração dos arquivos de configuração do servidor Apache;
II - A diretiva <LoadModule> pode ser utilizada no arquivo de configuração httpd.conf do Apache
para carregar módulos DSO (Dynamic Shared Object) durante o processo de start do servidor;
III - A diretiva <Include> pode ser utilizada, em um arquivo de configuração do Apache, para isolar
outras diretivas e controlar a execução ou não das mesmas em função da existência da definição
ou não de um determinado parâmetro no Apache.
Está(ão) correta(s) as afirmativa(s):
a) II, apenas.
b) I, apenas.
c) I, II e III.
d) I e II, apenas. 

65 - (FCC - TRT 2a Região - Analista Judiciário - 2008) Conecta segmentos de LAN que utilizam o
mesmo protocolo de enlace de dados e de rede. Normalmente, fornece portas para 4, 8, 16 ou 32



segmentos de LAN separados, permite que todas as portas estejam simultaneamente em uso e
pode conectar os mesmos ou diferentes tipos de cabo. Estas são características de um:
a) concentrador.
b) multiplexador.
c) repetidor.
d) comutador. 

66 - O GIT é uma ferramenta de:
a) orquestração.
b) deploy de aplicações.
c) versionamento.
d) gerenciamento da configuração.

67 - Para se estabelecer através do Active Directory uma floresta, com um domínio, com 8 OUs
(Unidades  Organizacionais  ),  400  contas  de  usuários  e  20  grupos  de  distribuição,  o  número
mínimo de servidores Windows Server 2003 necessários é de:
a) 8
b) 4
c) 2
d) 1

68 - (ESAF - ANA - Analista Administrativo - 2009) O mecanismo de controle de acesso adequado
para bloquear segmentos UDP e conexões FTP, em uma rede, é o(a):
a) firewall de filtragem de pacotes. 
b) sistema de detecção de intrusos (IDS).
c) gateway de aplicação.
d) rede privada virtual (VPN).

69 - Sobre nuvens pública, privada e híbrida, julgue os itens a seguir:
I - Com uma nuvem pública, todo o hardware, software e outras infraestruturas de suporte são de
propriedade e gerenciadas pelo provedor de nuvem;
II - A nuvem privada pode estar localizada fisicamente no datacenter local da sua organização ou
pode ser hospedada por um provedor de serviços terceirizado;
III -  Em uma nuvem híbrida, dados e aplicativos podem ser movidos entre as nuvens públicas e
privadas, o que oferece maior flexibilidade e mais opções de implantação.
Está(ão) correta(s) as afirmativa(s):
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

70 - (ESAF - ANA - Analista Administrativo - 2009) Na arquitetura de Web Services, o componente
que compreende um serviço de diretórios para armazenamento de descrições de serviços é:
a) o Protocolo de Acesso a Objetos Simples (SOAP).
b) a Descrição, Descoberta e Integração Universal (UDDI). 
c) a Linguagem de Definição de Web Services (WSDL).
d) a Linguagem de Marcação Hiper-Texto (HTML).



71 - (CESGRANRIO - PETROBRAS - Analista de Sistemas/Infraestrutura) Durante o projeto de uma
aplicação Internet, verificou-se a necessidade de a mesma proporcionar conexões seguras entre o
browser dos clientes e o servidor de aplicações, utilizando HTTPS. Durante uma reunião entre os
diversos membros da equipe do projeto, foram feitas as afirmativas a seguir:
I - Será preciso dotar o servidor de aplicação de um certificado digital;
II - Será preciso obter uma autorização de funcionamento (FA) de uma autoridade certificadora
(CA);
III - Se um cliente não possuir uma identidade digital, tal como um e-CPF ou e-CNPJ, somente
serão criptografados os dados enviados do cliente para o servidor. Nesta situação, o servidor não
deve  exibir  dados  sigilosos  para  o  cliente,  pelo  fato  de  os  mesmos  estarem  sujeitos  à
interceptação. Esta é a principal razão pela qual alguns serviços na Internet só são disponibilizados
para clientes que possuem identidade digital;
IV - Um mesmo endereço de Internet poderá ser usado para conexões HTTP e HTTPS, desde que
sejam utilizadas portas diferentes para cada um.
Estão corretas APENAS as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I e IV.

72 - Spoofing e Snifing são, respectivamente:
a) um tipo de ataque de falsificação de IP e uma forma de espionagem. 
b) um método biométrico e um método de criptografia assimétrica.
c) uma característica de algoritmo de chave pública e uma forma de espionagem.
d) um método biométrico e um tipo de ataque de falsificação de IP.

73 - A seguinte característica NÃO faz parte do DEVOPS:
a) Execução de procedimento manuais visando à correta execução dos mesmos para evitar erros
desnecessários de automação.P
b) Automação e monitoramento em todas as fases da construção do software,  da integração,
teste, liberação para implantação e gerenciamento de infraestrutura.
c) Fornece ciclos de desenvolvimento menores, frequência de implantação aumentada, liberações
mais seguras, em alinhamento próximo com os objetivos de negócio.
d) ossui o intuito de unificar o desenvolvimento de software (Dev) e a operação de software (Ops).

74 - Com relação a firewalls, proxies e IDS, julgue os itens seguintes.
I  -  Firewalls  são  embasados  em  sniffing  do  tráfego,  que  é  inspecionado  e  confrontado  com
padrões;
II - Um IDS executa a filtragem de tráfego embasado na inspeção de pacotes focada em cabeçalhos
nos vários níveis da arquitetura de uma rede;
III  -  Proxies têm funções idênticas a firewalls,  mas,  enquanto os proxies operam nas camadas
TCP/IP 3 e 4, os firewalls atuam no nível da aplicação;
IV - Os firewalls por filtros de pacote têm desempenho superior aos firewalls stateful.
Está(ão) correta(s) as afirmativa(s):
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) nenhuma das alternativas.



75 - Um sistema criptográfico de chaves públicas, como o RSA, permite que um usuário autentique
uma mensagem com uma assinatura digital cifrando esta mensagem:
a) com a sua chave pública.
b) com a sua chave privada. 
c) com a chave privada do destinatário da mensagem.
d) com a chave pública do destinatário da mensagem.

76 - Normalmente os métodos de criptografia são divididos em:
a) chave simétrica e chave assimétrica.
b) chave única e chave múltipla.
c) cifras de substituição e cifras de transposição. 
d) chave pública e chave privada.

77 - Acerca do propósito do Microsoft OneDrive:
a) Edição e criação de planilhas eletrônicas para cálculos diversos na nuvem.
b) Edição e criação de documentos na nuvem.
c) Armazenar, com segurança, imagens, arquivos e pastas em um único local, compartilhá-los com
outras pessoas e acessá-los na nuvem.
d) Agendamento de tarefas que podem ser acessadas de qualquer dispositivo computacional.

78 - Com relação a VPN, julgue os itens subsequentes:
I  -  Uma VPN é uma conexão estabelecida sobre uma infraestrutura pública ou compartilhada
usando-se tecnologias de criptografia e autenticação para garantir a segurança das informações
trafegadas;
II - Uma VPN pode ser estabelecida em várias camadas, tal como aplicação, transporte, redes ou
enlace;
III - Essencialmente, uma VPN é um túnel cifrado cujo estabelecimento está sujeito a autenticação.
Está(ão) correta(s) as afirmativa(s):
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

79 -  (2011 -  CESGRANRIO - FINEP -  Informática/Suporte Técnico) Qual  componente de um PC
(Personal Computer) constitui um armazenamento volátil de alta velocidade?
a) Motherboard.
b) RAM Memory.
c) Hard Disk.
d) CD-ROM.

80 - O impedimento do acesso autorizado aos recursos ou o retardamento de operações críticas
por um certo período de tempo é um tipo de ataque denominado:
a) engenharia social.
b) trojan horse.
c) denial of service. 
d) backdoor.
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