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Parte I Língua Portuguesa→

Para responder às questões de números 01 a 10, leia o texto a seguir.

A era da impaciência

Avida no século XXI pode não ser mara-

vilhosa como sugerem as propagan-

das de telefones celulares, graças aos

consideráveis impactos sociais provocados

pela onipresença das novas tecnologias de co-

municação e informação. Dois filmes recentes

tratam do tema: (2012) eDisconnect Men,

Women & Children (2014). As duas obras

adoçam seu olhar crítico com uma visão hu-

manista. O grande tema é a vida contempo-

rânea, marcada pelo consumo de bens e es-

tilos e povoada pelas doenças da sociedade

moderna: , identidades roubadas,bullying

comunicações mediadas e relações fragiliza-

das. No centro dos dramas, estão a internet e

as mídias sociais.

Se determinados impactos sociais já

são notáveis, alguns efeitos econômicos ainda

estão sendo descobertos. No dia 17 de feve-

reiro de 2015, Andrew G. Haldane, econo-

mista-chefe do Banco da Inglaterra, realizou

uma palestra para estudantes da University

of East Anglia. O tema foi crescimento

econômico.

Haldane inicia mostrando que o cresci-

mento econômico é uma condição relativa-

mente recente na história da humanidade,

começou há menos de 300 anos. Três fases de

inovação marcaram essa breve história do

crescimento: a Revolução Industrial, no sé-

culo XVIII, a industrialização em massa, no

século XIX, e a revolução da tecnologia da

informação, na segunda metade do século XX.

Qual a fonte primária do crescimento eco-

nômico? Em uma palavra, paciência. Na visão

do economista, é a paciência que permite pou-

par, o que por sua vez financia os investimen-

tos que resultam no crescimento. Combinada

com a inovação tecnológica, a paciência move

montanhas. Existem também, lembra Halda-

ne, fatores endógenos, a exemplo de educa-

ção e habilidades, cultura e cooperação, infra-

estrutura e instituições. Todos se reforçam

mutuamente e funcionam de forma cumula-

tiva. Pobres os países que não conseguem

desenvolvê-los.

De onde veio a paciência? Da inven-

ção da impressão por tipos móveis, por

Gutenberg, no século XV, que resultou na

explosão da produção de livros, sugere

Haldane. Os livros levaram a um salto no nível

de alfabetização e, em termos neurológicos,

“reformataram” nossas mentes, viabilizando

raciocínios mais profundos, amplos e comple-

xos. Neste caso, a tecnologia ampliou nossa

capacidade mental, que, por sua vez, ala-

vancou a tecnologia, criando um ciclo vir-

tuoso.

E os avanços tecnológicos contem-

porâneos, terão o mesmo efeito? Haldane

receia que não. Assim como os livros expan-

diram nossa capacidade cerebral, as tecno-

logias atuais podem gerar o efeito contrário.

Maior o acesso a informações, menor nossa

capacidade de atenção, e menor nossa

capacidade de análise. E nossa paciência sofre

com o processo.

Hipnotizados por etablets smart

phones, vivemos em uma sociedade assolada

pelo transtorno do déficit de atenção e pela

impaciência crônica. Não faltam exemplos:

alunos lacrimejam e bocejam depois de 20
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Assim como os livros expandiram nossa capacidade cerebral, as tecnologias atuais podem gerar

o efeito contrário
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minutos de aula; leitores parecem querer

textos cada vez mais curtos, fúteis e ilus-

trados; executivos saltam furiosamente sobre

diagnósticos e análises e tomam decisões na

velocidade do som; projetos são iniciados e

rapidamente esquecidos; reuniões iniciam

sem pauta e terminam sem rumo.

Haldane conclui que os ingredientes do

crescimento ainda são misteriosos, mas que a

história aponta para uma combinação com-

plexa de fatores tecnológicos e sociológicos.

É prudente observar que o autor não está su-

gerindo uma relação direta entre o cresci-

mento das mídias sociais e a estagnação eco-

nômica que vem ocorrendo em muitos países.

Sua análise é temporalmente mais ampla,

profunda e especulativa. Entretanto, há uma

preocupação clara com os custos cognitivos da

“revoluçao” da informação, que se somam aos̃

custos sociais tratados nos dois filmes que

abriram esta coluna. Não é pouco.

90

95

Fonte: Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/840/a-era-da-impaciencia-5039.html>.
Acesso em: 6 de maio de 2016. (Adaptado)
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Na defesa de suas ideias, o autor articula à sua ar-

gumentação ponderações e reflexões apresentadas

na University of East Anglia, em uma palestra profe-

rida por Andrew G. Haldane, economista-chefe do

Banco da Inglaterra. Esse procedimento mostra

que, ao longo de seu texto, o produtor explorou co-

mo estratégia argumentativa

c

b

a o raciocínio indutivo.

o testemunho de autoridade.

a apresentação de um paralelo.

a expressividade da modalidade oral.

a impessoalização no tratamento do tema.

d

e

c

b

a de encontro à corrobora‒

de encontro à refuta‒

ao encontro da corrobora‒

ao encontro da não corrobora‒

de encontro à não corrobora‒

d

e

1

O título, o subtítulo e o primeiro parágrafo criam,

em conjunto, a expectativa de que a orientação ar-

gumentativa dada ao texto vai ________________

tese de que as novas tecnologias da comunicação

e da informação impactam negativamente a so-

ciedade. A conclusão de Haldane, por seu lado,

___________ a tese de que, na sociedade atual, os

impactos das mídias sociais e das tecnologias da

informação implicam não só custos sociocognitivos

mas também estagnação econômica.

No início do texto ( 4-6), alude-se a propagandasℓ.

de empresas de telefonia. No Brasil, uma dessas

empresas tem como a fraseslogan Conectados,

vivemos melhor.

Tendo em mente essa construção linguística e a se-

quência Hipnotizados por tablets e smart phones, vi-

vemos em uma sociedade assolada pelo transtorno do

déficit de atenção e pela impaciência crônica ( 71-74),ℓ.

pode-se afirmar que, no e na frase do texto,slogan

I a mesma regra justifica a necessidade de se→

empregar a vírgula.

II expressam-se pontos de vista antagônicos→

acerca dos efeitos das inovações tecnológicas na so-

ciedade contemporânea.

III o verbo introduz uma sequência onde se→ viver

destaca a causa do comportamento posto em des-

taque no início dos períodos.

Assinale a alternativa que completa corretamente

as lacunas.
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4

Está(ão) correta(s)

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afir-

mativa.

4

A escolha de palavras como ( 15),doenças dra-ℓ.

mas assolada( 18) e ( 72) é um recurso paraℓ. ℓ.

se acentuar o tom de ironia com que a socie-

dade atual é apresentada no artigo.

O ponto central da argumentação de Haldane é

a sua abordagem da relação causal entre a pa-

ciência, combinada com as inovações tecnoló-

gicas, e o desenvolvimento econômico.

O prefixo em ( 1, 74) auxilia na ca-impaciência ℓ. ℓ.

racterização negativa da era atual expressando

a noção de privação de um fator que, segundo o

ponto de vista defendido no texto, favorece o

crescimento econômico de uma sociedade.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

Observando os verbos introdutores do discurso indi-

reto, mecanismo usado para a articulação do con-

teúdo da fala de Haldane ao texto, nota-se que eles

preenchem diferentes funções, sendo uma delas a

de indicar a provisoriedade do argumento e outra a

de organizar um momento (princípio, meio, fim) no

conjunto da argumentação do discurso. Qual verbo

desempenha a primeira função?

5

c

a Deve-se colocar uma vírgula após o termo des-

tacado na posição inicial do período.

Deve-se separar o termo referindo a data da

palestra do restante da frase com uma vírgula.

Deve-se colocar a preposição depois dea

assistiram uma palestra, antecedendo o termo .

Deve-se colocar entre vírgulas o termo referin-

do o nome próprio do palestrante.

Deve-se antepor ao termo a preposi-cujo tema

ção , em referência ao assunto da palestra.sobre

b

d

e

As informações apresentadas nos períodos entre as

linhas 22 e 26 podem ser reapresentadas em um

único período, conforme se mostra a seguir.

6

Na University of East Anglia no dia 17 de fevereiro

de 2015 os estudantes assistiram uma palestra do

economista-chefe do Banco da Inglaterra Andrew

G. Haldane cujo tema foi o crescimento econômico.

Ao se ajustar o período ao padrão do texto escrito,

todas as orientações apresentadas estão adequa-

das, EXCETO,

V V V.‒ ‒

V V F.‒ ‒

F F F.‒ ‒

V F V.‒ ‒

F V V.‒ ‒

c

b

a

e

d

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

inicia ( 28)ℓ.

lembra ( 43)ℓ.

sugere ( 53)ℓ.

receia ( 64)ℓ.

conclui ( 83)ℓ.

c

b

a

e

d

Considere as afirmativas sobre sugestões de rees-

crita para o fragmento Os livros levaram a um salto

no nível de alfabetização e, em termos neuroló-

gicos, " reformataram" nossas mentes, viabilizando

raciocínios mais profundos, amplos e complexos

( 54-58).ℓ.

I Sem prejuízo da adequação gramatical e da coe-→

rência, o segmento pode ser in-Em termos sociais

troduzido no início do período, seguido de vírgula.

II Sem prejuízo do sentido e da concordância, o→

segmento pode ser considerado umapromoveram

forma sinonímica de .levaram a

III Sem alteração de sentido, o segmento "→ refor-

matamos" pode ser usado como forma alternativa à

escolhida, "reformataram".

7



5

Ao longo do texto, muitos adjetivos foram selecio-

nados em função de destacarem ou sugerirem valo-

rações positivas ou negativas. Assinale a alternativa

com um adjetivo que, no contexto, deixa implicitada

uma valoração negativa.

c

b

a comunicações mediadas ( 17)ℓ.

breve história ( 32)ℓ.

ciclo virtuoso ( 60-61)ℓ.

estagnação econômica ( 89-90)ℓ.

custos cognitivos ( 93)ℓ.

d

e

8

Na organização das orações no período e do período

no texto, as escolhas linguísticas expressam que

I o fator responsável pela ampliação da capa-→

cidade mental alavanca a tecnologia.

II o raciocínio apresentado não tem caráter gene-→

ralizante, aplicável a qualquer situação.

III se desencadeia um processo mental no ser hu-→

mano a partir de um fator externo.

Está(ão) correta(s)

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas

sobre escolhas linguísticas evidenciadas na constru-

ção do quarto, quinto e sexto parágrafos ( 50-82).ℓ.

10

Com o emprego do pronome , cria-se onossa(s)

efeito de se deslocar o foco de observação da

realidade mais ampla, designada no título ( 1)ℓ.

como , para o âmbito do con-era da impaciência

texto brasileiro, mais próximo.

O segmento Maior o acesso a informações, me-

nor nossa capacidade de atenção ( 67-68) podeℓ.

ser reescrito, sem alteração de sentido, como

À medida que o acesso a informações aumenta,

nossa capacidade de atenção diminui.

Com o verbo ( 72) flexionado na primeiraviver ℓ.

pessoa do plural, cria-se o efeito de as análises

e reflexões apresentadas dizerem respeito à

realidade tanto do produtor do texto quanto do

seu leitor.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

F V V.‒ ‒

V F V.‒ ‒

F V F.‒ ‒

V F F.‒ ‒

V V V.‒ ‒

c

b

a

e

d

Está(ão) correta(s)

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

Neste caso, a tecnologia ampliou nossa capacidade

mental, que, por sua vez, alavancou a tecnologia,

criando um ciclo virtuoso. ( 58-61)ℓ.

Observe o seguinte fragmento:

9
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Acerca da Lei n. 8.112/90, que regulamenta o regi-

me dos servidores públicos civis da União, das Au-

tarquias e das fundações públicas federais, e suas

alterações, assinale a alternativa correta.

A Lei n. 9.784/99 estabelece as normas atinentes

aos processos administrativos no âmbito da União.

Considerando a importância do tema, assinale a

alternativa correta.

c

c

b

a

a

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado pa-

ra o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a

estágio probatório por período de 24 (vinte e

quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e

capacidade serão objeto de avaliação para o

desempenho do cargo.

O servidor em estágio probatório não poderá

exercer quaisquer cargos de provimento em co-

missão ou funções de direção, chefia ou asses-

soramento no órgão ou entidade de lotação.

A reversão é a investidura do servidor em cargo

de atribuições e responsabilidades compatíveis

com a limitação que tenha sofrido em sua capa-

cidade física ou mental verificada em inspeção

médica.

A readaptação é a reinvestidura do servidor es-

tável no cargo anteriormente ocupado, ou no

cargo resultante de sua transformação, quando

invalidada a sua demissão por decisão adminis-

trativa ou judicial, com ressarcimento de todas

as vantagens.

A recondução é o retorno do servidor estável ao

cargo anteriormente ocupado.

Em observância aos princípios gerais aplicados

aos processos administrativos, constam, expli-

citamente, na Lei n. 9.784/99, os princípios da

legalidade, finalidade, motivação, razoabili-

dade, proporcionalidade, moralidade, duplo

grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório,

segurança jurídica, interesse público e efi-

ciência.

Ao administrado é obrigatório fazer-se assistir

por advogado.

Ao administrado não é possível ter ciência da

tramitação dos processos administrativos em

que tenha a condição de interessado.

Ao administrado é garantido o direito de ser tra-

tado com urbanidade, como garantia da condi-

ção de cidadão interessado no procedimento

respectivo.

O processo administrativo somente pode iniciar

a pedido do interessado.
d

b

d

e

e

11

12

Levando-se em consideração a Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil e os princípios da Admi-

nistração Pública, assinale a alternativa INCORRETA.

c

a A eficiência é um princípio administrativo ex-

pressamente previsto na Constituição.

O art. 37, inc. II, da Constituição Federal não

faz referência a ações concretas do princípio da

impessoalidade, ao prever que todos devem

concorrer de forma igual para ingresso em

concurso público.

O princípio da moralidade trata da exigência da

honestidade, lealdade e boa-fé de conduta no

exercício da função administrativa.

b

13
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7

O princípio da publicidade proíbe a edição de

atos secretos pelo poder público, definindo a

ideia de que a Administração deve atuar de for-

ma plena e transparente.

O princípio da eficiência tornou-se expresso

com o advento da Emenda Constitucional

n. 19/98 e reflete a busca por resultados posi-

tivos, com qualidade e menos gastos.

d

e

Levando-se em consideração o Decreto n. 1.171/94,

que aborda sobre o Código de Ética Profissional do

Servidor Público do Executivo Federal, assinale a

alternativa correta.

c

a O Código de Ética Profissional do Servidor do

Executivo Federal entrou em vigor 45 dias após

a data de sua publicação.

A remuneração do servidor público é custeada

pelos tributos pagos diretamente pela Adminis-

tração Direta, excluindo a contribuição do pró-

prio agente.

A função pública deve ser tida como exercício

profissional e, portanto, integra-se na vida par-

ticular de cada servidor público. Assim, os fatos

e atos verificados na conduta do dia a dia em

sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o

seu bom conceito na vida funcional.

É permitido ao servidor público retardar presta-

ções de contas, direitos e serviços da coletivi-

dade a seu cargo.

Não é vedado ao servidor público ser, em fun-

ção do princípio da solidariedade, conivente

com erro ou infração relacionados com a sua

profissão.

b

d

e

14

O atual momento vivenciado pela sociedade em‒

que as pessoas podem se comunicar, conversar e

trocar dados rapidamente promoveu mudanças no‒

ordenamento legislativo brasileiro, o que levou à

promulgação do Decreto n.7.724, de 16 de maio de

2012 (regulamentador da Lei n.12.527, de 18 de

novembro de 2011), que dispõe sobre acesso à

informação. Sobre o tema, assinale a alternativa

INCORRETA.

c

a Considera-se informação somente os dados

processados que podem ser utilizados para pro-

dução e transmissão de conhecimento, contidos

em qualquer meio, suporte ou formato.

Considera-se dados processados os dados

submetidos a qualquer operação ou tratamento

por meio de processamento eletrônico ou por

meio automatizado com o emprego de tecno-

logia da informação.

Considera-se documento a unidade de registro

de informações, qualquer que seja o suporte ou

o formato.

Considera-se informação sigilosa a informação

submetida temporariamente à restrição de

acesso público em razão de sua imprescindibili-

dade para a segurança da sociedade e do Es-

tado, e aquelas abrangidas pelas demais hipó-

teses de sigilo.

Considera-se informação pessoal a informação

relacionada à pessoa natural identificada ou

identificável, relativa à intimidade, vida priva-

da, honra e imagem.

b

d

e

15



8

O Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria,

adaptado de acordo com a Lei n. 9.394/96, prevê

diversos dispositivos aplicados a Universidade, a

Administração, a Comunidade Universitária, dentre

outros. Quanto às normas atinentes ao Regime

Didático-Científico, assinale a alternativa correta.

a Os cursos de graduação terão os seus currículos

constituídos por uma parte fixa, uma parte va-

riável e uma parte semivariável, observadas as

diretrizes curriculares pertinentes.

A coordenação das atividades didático-pedagó-

gicas de cada curso de graduação e pós-gradua-

ção ficará a cargo do Departamento do curso.

A pesquisa na UFSM terá como função especí-

fica a busca de novos conhecimentos e técnicas

e será ainda recurso de educação, destinado ao

cultivo da atitude científica indispensável a uma

completa formação de nível superior.

A execução dos projetos de pesquisa ficará a

cargo de um colegiado.

A extensão somente alcançará parte da coleti-

vidade, pois as ações de extensão são pres-

tadas por um número determinado de alunos.

d

e

16

c

b

Quanto ao Regimento Geral da Universidade Federal

de Santa Maria, aprovado pelo Parecer 031/2011 da

Comissão de Legislação e Regimentos, assinale a

alternativa INCORRETA.

a A administração de cada uma das unidades uni-

versitárias será feita por meio dos seguintes

órgãos: Conselho de Centro ou de Unidade Des-

centralizada; Direção de Centro ou de Unidade

Descentralizada; Colegiado Departamental e

Chefias de Departamento.

O Conselho de Centro e de Unidade Descentrali-

zada é órgão deliberativo e consultivo da Unida-

de Universitária.

17

b

À Direção de Centro e de Unidade Descentrali-

zada compete, dentre outras funções, praticar

atos de gestão relativos à execução orçamentá-

ria, nas dotações e programas específicos do

Centro.

A Direção de Centro e de Unidade Descentrali-

zada contará em sua estrutura com uma secre-

taria de apoio administrativo.

A Direção de Centro e de Unidade Descentrali-

zada é constituída pelo Diretor, pelo Vice-diretor

e pelo Coordenador de Curso de Graduação

mais antigo no magistério superior da UFSM em

exercício no Centro.

d

e

c

O acesso à informação foi regulamentado no Brasil

através da legislação n. 12.527, de 18 de novembro

de 2011. Quanto às disposições gerais da mencio-

nada lei, assinale a alternativa correta.

c

a A Lei n. 12.527/11 dispõe sobre procedimentos

a serem observados apenas no âmbito federal.

Subordinam-se ao regime da Lei n. 12.527/11

somente os órgãos públicos integrantes da ad-

ministração direta dos Poderes Executivo, Le-

gislativo, incluindo as Cortes de Contas do Ju-

diciário e do Ministério Público.

As disposições da Lei n. 12.527/11 não se apli-

cam às entidades privadas sem fins lucrativos

que recebam, para realização de ações de in-

teresse público, recursos públicos diretamente do

orçamento ou mediante subvenções sociais, con-

trato de gestão, termo de parceria, convênios,

acordos, ajustes ou outros instrumentos congê-

neres.

Os procedimentos previstos na Lei n. 12.527/11

destinam-se a assegurar o direito fundamental

de acesso à informação e devem ser executados

em conformidade com os princípios básicos da

administração pública.

Dentre as diretrizes previstas na Lei n. 12.527/

11, constata-se que a publicidade é uma exce-

ção e o sigilo o preceito geral.

b

d

e

18



9

Quanto ao acesso à informação no ordenamento

brasileiro, assinale a alternativa correta.

a É dever dos órgãos e entidades públicas promo-

ver, desde que haja requerimento, a divulgação,

em local de fácil acesso, no âmbito de suas com-

petências, de informações de interesse coletivo

ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Somente a parte do processo pode apresentar

pedido de acesso à informação aos órgãos e en-

tidades públicas.

São vedadas quaisquer exigências relativas aos

motivos determinantes da solicitação de infor-

mações de interesse público.

Para o acesso à informação de interesse pú-

blico, a identificação do requerente pode conter

exigências que inviabilizem a solicitação.

Os órgãos e entidades do poder público não ne-

cessitam viabilizar alternativa de encaminha-

mento de pedidos de acesso por meio de seus

sítios oficiais na internet.

d

e

19

c

b

Com relação ao processo administrativo no âmbito

da Administração Pública Federal, assinale a alter-

nativa correta.

20

a Os atos do processo administrativo não depen-

dem de forma determinada senão quando a lei

expressamente a exigir.

Os atos do processo não devem ser produzidos

necessariamente por escrito.

O reconhecimento de firma é obrigatório.

Não é necessária a numeração das páginas.

Inexistindo disposição específica, os atos do ór-

gão ou autoridade responsável pelo processo e

dos administrados que dele participem devem

ser praticados no prazo de dez dias, salvo mo-

tivo de força maior.

d

e

c

b

Anotações



10

A classificação de um , com caracterís-datacenter

ticas de manutenção e operação simultâneas (com

requisitos "N+2"), de acordo com o conceito de

"tiers", é

Estão corretas

Sobre criptografia assimétrica, considere as se-

guintes afirmações:

I A criptografia e descriptografia são realizadas→

pela mesma chave.

II A criptografia assimétrica usa o criptossistema→

RSA.

III Não permite a autenticação.→

Está(ão) correta(s)

O endereçamento IPv4 possui blocos denominados

privados. Sobre esses blocos, é correto afirmar que

c

b

a possuem unicidade global.

são atribuídos oficialmente a uma organização

por uma instituição autorizada da internet.

acessam à internet diretamente, sem a necessi-

dade de utilizar NAT.

as informações sobre roteamento são propaga-

das na internet.

o bloco 172.30.200.0/24 pertence ao endereça-

mento privado.

d

e

21

22

24

Considerando o modelo OSI de camadas, na arqui-

tetura de protocolos de rede, analise as afirmativas

a seguir.

I TCP e UDP são exemplos da camada de trans-→

porte.

II A camada de enlace, entre suas funções espe-→

cíficas, define a topologia de rede.

III A camada física especifica as interfaces para o→

meio físico no qual o sinal será transmitido.

IV A camada de rede trata do endereçamento→

físico (endereços MAC).

23

tier 1.

tier 2.

tier 3.

tier 4.

tier 5.

c

b

a

e

d

apenas I.

apenas II.

apenas III.

apenas I e III.

apenas II e III.

c

b

a

e

d

apenas I e II.

apenas I e III.

apenas II e IV.

apenas I, II e III.

I, II, III e IV.

c

b

a

e

d

Considere as seguintes afirmações:

I O bloco de IPs 192.168.1.32/27 possui o espaço→

de endereçamento 192.168.1.32 a 192.168.1.63

II No endereçamento IPv6 são definidos tipos de→

endereços: UNICAST, MULTICAST e BROADCAST.

III O endereço IPv6¨2001:0000:0000:0058:→

0000:0000:0000:0320 pode ser abreviado como

2001::58::320

Está(ão) correta(s)

25

apenas I.

apenas II.

apenas III.

apenas I e III.

apenas II e III.

c

b

a

e

d

Parte ConhecimentosIII Específicos→



Considere as afirmações a seguir, a respeito do pro-

tocolo ARP.

I Armazena as tabelas de roteamento de nível 3→

(OSI).

II Mapeia o endereçamento IP para seus res-→

pectivos endereços fisícos MAC.

III Mapeia o endereço IP com o nome do .→ host

Está(ão) correta(s)

Referente ao resultado do comando a seguir

c

a exibe todos os arquivos do diretório /var/log/

syslog.

lista as permissões de escrita, leitura e exe-

cução.

mostra as últimas linhas finais do arquivo syslog

continuamente, enquanto outro processo grava

mais linhas.

mostra uma certa quantidade de linhas e

aguarda um comando do usuário para continuar

mostrando as demais linhas.

exibe a data de criação da pasta /var/log/

syslog.

b

d

e

26 29

11

apenas I.

apenas II.

apenas III.

apenas I e III.

apenas II e III.

c

b

a

e

d

A partição , usada nos sistemas operacionaisswap

Linux, serve para

c

a memória virtual em disco para armazenamento

temporário.

espaço em disco para armazenar .logs

área utilizada para inicializar o sistema ope-

racional.

área de dados formatada em EXT4, para utili-

zação do usuário.

armazenar dados criptografados.

b

d

e

27

A seguir, registra-se um exemplo resultante da exe-

cução de um utilitário do Linux:

28

0000:00:07.0 IDE interface: Intel Corp.
82371AB/B/MB PIIX4 ISA (rev08)

# tail -f /var/log/syslog

Qual é o comando executado?

ls -la /etc

rm -fv *.txt

lspci

cat /proc/version

lsof

c

b

a

e

d

é correto afirmar que

O LVM é um gerenciador de discos do Kernel do Li-

nux. Sobre o LVM, considere as seguintes afirma-

tivas:

I É possível criar um volume único a partir de vá-→

rios discos.

II Permite alterar o tamanho de uma partição,→

criada em um volume LVM, sem precisar destruir a

partição e recriar novamente.

III Cria volumes espelhados em mais de um disco.→

Está(ão) correta(s)

30

apenas I.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d



O comando a seguir foi executado em um servidor

Linux.

c

b

a Bloqueia o serviço https do servidor Linux.

Permite o acesso ao serviço SSH, no servidor

onde foi executado o comando.

Bloqueia o acesso ao serviço de DNS na inter-

net, deste servidor.

Bloqueia o recebimento de e-mail, no servidor

onde foi executado o comando.

Bloqueia a resposta do comando .ping

d

e

31

12

# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j DROP

Com relação a esse comando, assinale a alternativa

correta.

Considere as alternativas a seguir e assinale a que

NÃO se refere à tecnologia de redes sem fio.

32

c

b

a Padrão Ad-hoc.

IEEE 802.11g.

WPA.

IEEE 802.11ac.

LC/ST/SC.

d

e

Referente ao serviço de DNS, o registro PTR de um

arquivo de dados de zona, do BIND, tem como

função

Um dos propósitos do protocolo STP (Spanning

Tree Protocol) é

33

34

c

b

a indicar autoridade para uma zona.

mapear o endereço IP para o nome do .host

indicar nomes alternativos.

listar um servidor de nomes para uma zona.

indicar um comentário.

d

e

c

b

a configurar portas do no modo .switch bridge

determinar qual a rota L3 de menor custo para

atingir um destino.

localizar portas do onde ocorre conflitoswitch

de IP.

configurar portas do no modo .switch truck

evitar e eliminar na rede.loops

d

e

Das alternativas abaixo, qual delas indica somente

protocolos de roteamento (nível 3) em redes de

dados?

35

c

b

a RIP TLS IMAP.‒ ‒

OSPF BGP EGP.‒ ‒

OSPF WAP2 RIP.‒ ‒

SIP RIP BGP.‒ ‒

SIP BGP OSPF.‒ ‒

d

e

Considere as seguintes afirmações sobre DKIM

( ):DomainKeys Identified Mail

I O objetivo desta técnica é garantir a autentici-→

dade do remetente.

II A chave pública fica armazenada em um→

servidor DNS para que seja possível verificar a au-

tenticidade do servidor que enviou o e-mail.

III A assinatura digital é inserida pelo cliente de e-→

mail do remetente.

Está(ão) correta(s)

36

apenas I.

apenas II.

apenas III.

apenas I e II.

apenas II e III.

c

b

a

e

d



Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas alternativas

propostas para completar a frase.

A respeito dos Sistemas de Nomes de Domínios

(DNS - ), é correto afirmarDomain name systems

que

37

13

são utilizados para resolver nomes de domínios

para endereços IP.

um registro do tipo A serve para o mapea-

mento de um endereço IP, como por exemplo:

(www.ufsm.br, 2804:0:4000:4008::1950, A).

pode ser utilizado para balanceamento de carga

de serviços como: e-mail, HTTP, VPN.

(   )

(   )

(   )

Rede de Distribuição de Conteúdo - CDN.

Proxy Transparente.

Proxy Reverso.

(   )

(   )

(   )

A sequência correta é

V V F.‒ ‒

V F F.‒ ‒

V V V.‒ ‒

V F V.‒ ‒

F V V.‒ ‒

c

b

a

e

d

Em relação ao do Linux ( ), é INCOR-firewall iptables

RETO afirmar:

c

b

a A PREROUTING é utilizada para realizarchain

NAT ( ) de destinoNetwork Address Translation

(redirecionamento de portas).

Possui algumas tabelas para facilitar a sua ope-

ração, como por exemplo: .nat, filter, mangle

A tabela é a padrão no caso em que afilter

tabela não seja especificada.

Com o uso de NAT a rede interna fica segura,

visto que ela fica inacessível pelas redes ex-

ternas.

Possui por padrão as : INPUT, OUTPUT,chains

FORWARD, RAW, PREROUTING, POSTROU-

TING.

Pode ser utilizado para criar redes desmilitari-

zadas (DMZ - ).Demilitarized Zone

d

e

38

Devido à escassez de endereços IP, foi elaborado

o padrão IPv6. O tamanho de endereço do IPv6 é

de ___ bits, sendo seu cabeçalho de tamanho

_____. O protocolo IPv6 também trouxe como

melhoria o tipo de endereço _____, o qual permite

que uma mensagem seja entregue a qualquer hos-

pedeiro de um grupo.

Assinale a alternativa que preenche adequada-

mente as lacunas do texto.

39

c

b

a 64 variável‒ ‒ anycast

128 variável‒ ‒ multicast

64 fixo‒ ‒ anycast

128 fixo‒ ‒ multicast

128 fixo‒ ‒ anycast

d

e

Sistemas de Proxy podem ser utilizados como

firewalls na camada de aplicação, assim como

podem ser utilizados para armazenar uma cópia

local dos dados de sites acessados. Esta cópia local

permite um acesso mais rápido aos dados dos

serviços mais acessados, pois o proxy normalmente

está posicionado na mesma rede do usuário, ou em

uma rede próxima do mesmo.

Numere os parênteses, correlacionando-os com

características apresentadas a seguir.

40

1 Utilizado para aceleração do conteúdo disponi-→

bilizado por um servidor Web, como por exemplo,

Apache, nginex.

2 Permite fazer de conteúdo HTTPS.→ cache

3 Permite que o gerenciamento de políticas de→

controle de acesso a sites em HTTPS seja afetado

pelo administrador de rede local.
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4 Necessita de configuração no da rede→ firewall

para permitir o redirecionamento das requisições

dos usuários.

A sequência correta é

4 3 2.‒ ‒

1 3 4.‒ ‒

2 4 1.‒ ‒

2 3 4.‒ ‒

3 4 2.‒ ‒

c

b

a

e

d

Um administrador de sistemas linux começou a fa-

zer um para remover arquivos que nãoShell Script

possuam permissão de execução da pasta /bin/.

Assinale a alternativa que completa a linha 5 do

Shell Script abaixo, para que o mesmo funcione.

41

1| #!/bin/sh
2| # Programa para remover arquivos que não
possuam permissão de execução da
3| # pasta /bin/
4| for arquivo in /bin/* ; do
5|
6|        rm $arquivo;
7| fi
8| done

c

b

a if [ ! -x $arquivo ]; then

if [ -x $arquivo ]; then

if ( ! -x $arquivo ); then

if (  -x $arquivo ); then

if ] -x $arquivo [; then

d

e

Virtualização utiliza para simularsoftware hard-

ware e criar um sistema de computador virtual.

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito de vir-

tualização.

42

c

b

a Permite a execução simultânea de diversos sis-

temas operacionais na mesma máquina física.

Fornece isolamento entre as máquinas virtuais,

permitindo que a falha de uma máquina virtual

não interfira em outra.

Permite que sejam realizados com asbackups

máquinas virtuais em funcionamento.

Não é possível virtualizar o Sistema Operacional

Windows dentro do Sistema Operacional Linux.

Possui independência de , permitindohardware

a migração para outros servidores físicos que

suportem a arquitetura da máquina virtual a ser

migrada.

d

e

Segundo ITIL V3, assinale a alternativa que apre-

senta somente processos de Operação de Serviços:

43

c

b

a Gerenciamento do Catálogo de Serviços, Geren-

ciamento do Nível de Serviço, Gerenciamento da

Capacidade, Gerenciamento da Disponibilidade,

Gerenciamento de Segurança da Informação.

Central de Serviços, Gerenciamento Técnico,

Gerenciamento das Operações de TI, Gerencia-

mento de Aplicativo.

Gerenciamento de Mudança, Gerenciamento da

Configuração e de Ativo de Serviço, Gerencia-

mento de Liberação e Implantação, Avaliação,

Validação e Testes.

Gerenciamento de Evento, Gerenciamento de In-

cidente, Gerenciamento de Problema, Gerencia-

mento de Acesso, Cumprimento de Requisição.

Engenharia de Requisitos, Gerenciamento de

Fornecedor, Gerenciamento de Dados e Infor-

mações, Gerenciamento de Aplicativo, Geren-

ciamento da Continuidade de Serviço.

d

e

Anotações
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A figura a seguir representa um diagrama de rede

de um projeto, onde cada quadro representa uma

atividade: a letra é o nome da atividade, o número é

a sua duração, e a relação entre as atividades é tér-

mino para início.

44

A
3

B
5

D
4

E
6

G
7

F
8

H
5

I
9

J
4

L
2

Qual o prazo desse projeto e qual o caminho crítico?

c

b

a 15, A-B-C-L.

22, A-I-J-K-L.

23, A-D-F-L.

26, A-G-E-F-L.

32, A-G-E-F-K-L.

d

e

A respeito do protocolo ICMP (Internet Control Mes-

sage Protocol), é INCORRETO afirmar:

Sobre a infraestrutura de redes em um ambiente

com cabeamento estruturado, é correto afirmar que

45

47

c

c

b

b

a

a

Uma rede IPv4 funciona com o protocolo ICMP

totalmente bloqueado no da estação.firewall

Uma rede IPv6 funciona com o protocolo ICMP

totalmente bloqueado no da estação.firewall

Uma mensagem ICMP pode ser utilizada para

testar a conectividade IP.

Mensagens ICMP podem ser utilizadas para a

descoberta da rota percorrida por um pacote IP.

Foram adicionados novos recursos ao ICMPv6,

como por exemplo, a detecção de endereços

duplicados.

o cabeamento horizontal com cabo UTP deve ter

um comprimento máximo de 100 metros.

o cabeamento horizontal pode ser ligado dire-

tamente no ativo de rede, dentro do .rack

backbones podem ser instalados na área de

trabalho.

cabeamento horizontal é a parte do sistema que

conecta as tomadas de telecomunicações das

áreas de trabalho às salas de telecomunicações.

em caso de rompimento de um cabo UTP, o

mesmo pode ser consertado utilizando emen-

das próprias para a aplicação.

d

d

e

e

Considere as seguintes afirmações sobre o proto-

colo SNMP:

I Pode ser utilizado para gerenciar equipamentos→

conectados a redes de computadores.

II É executado em todos os dispositivos conec-→

tados em redes de computadores.

III Disponibiliza informações presentes em sua→

base de dados, denominada SGBD.

Está(ão) correta(s)

46

apenas I.

apenas I e II.

apenas I e III.

apenas II e III.

I, II e III.

c

b

a

e

d

C
7

K
6
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O Servidor Web disponibiliza sites e apli-Apache2

cações Web através dos protocolos HTTP e HTTPS.

Qual é o comando necessário para habilitar o su-

porte à linguagem PHP?

48

É possível gerenciar redes de computadores Micro-

soft Windows de forma centralizada através do:

49

Anotações

c

b

a Gerenciador de Tarefas.

Gerenciador de Computadores.

Active Management.

Windows Controller.

Active Directory.

d

e

Segurança de computadores é a proteção oferecida

para um sistema computacional com o objetivo de

garantir a integridade, disponibilidade e confiden-

cialidade dos dados. Numere os parênteses, asso-

ciando as definições com as técnicas necessárias

para a implementação das definições.

50

Verificar a Integri-

dade de Arquivos e

Mensagens.

Garantir a segu-

rança do protocolo

HTTPS.

Garantir a confiden-

cialidade e autenti-

cação em e-mails.

(   )

(   )

(   )

1 Algoritmo AES→

(Advanced

Encryption

Standard).

2 Algoritmo RSA→

Rivest-Shamir-(

Adleman).

3 SHA-512 (→ Secure

Hash Algorithm).

4 PGP (→ Pretty

Good Privacy).

5 RSA/AES.→

a2enconf php5

a2enmod php5

a2ensite php5

a2ensrv php5

a2enphp5

c

b

a

e

d

A sequência correta é

1 2 5.‒ ‒

3 5 4.‒ ‒

3 2 1.‒ ‒

3 1 4.‒ ‒

4 2 1.‒ ‒

c

b

a

e

d


