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"Grandes resultados requerem grandes ambições."
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ATENÇÃO

» Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

• DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

• ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA-A, B, C, D e E-CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

* Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.
» Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.
Por motivo de segurança:
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RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

■ O c a n d id a to só poderá re tira r-s e
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
■ Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
■ O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
me i o . O d e s c u m p r i m e n t o d e s s a
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e
■ Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.
* Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

BOA PROVA!
www.funcab.org

• Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.
» O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.
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CONHECIMENTOS GERAIS

(- Língua Portuguesa

gesto é banal. Os “selfies”, a camiseta do casal 1.000,
o tuíte de Dilma, as explicações de Daniel após o
jogo, esta coluna. Até a nota oficial do Vilarreal,
dizendo que identificou o torcedor racista e o baniu do
estádio El Madrigal “para o resto da vida”. Daniel
continuou a evitar as cascas de banana. Disse que o
ideal, para conscientizar sobre o racismo, seria fazer
o torcedor “pagar o mal com o bem”.

)
)

Texto para responderás questões de 01 a 10.
No primeiro dia, foi o gesto genial. Era um
domingo. Ao se curvar no campo do estádio
espanhol, descascar a banana, comê-la de uma
abocanhada e cobrar o escanteio, Daniel Alves
assombrou o mundo. Não só o mundo do futebol,
esse que chama juiz de “veado” e negro de “macaco”.
O baiano Daniel, mestiço de pele escura e olhos
claros, assombrou o mundo inteiro extracampo.
Vimos e revimos a cena várias vezes. “Foi natural e
intuitivo”, disse Daniel, o lateral direito responsável
pelo início da virada do Barcelona no jogo contra o
Vilarreal. Por isso mesmo, por um gesto mudo,
simples, rápido e aparentemente sem raiva, Daniel foi
pop, simbólico, político e eficaz.
Só que, hoje, ninguém, nem Daniel Alves,
consegue ser original por mais de 15 segundos. Andy
Warhol previa, na década de 1960, que no futuro
todos seríamos famosos por 15 minutos. Pois o futuro
chegou e banalizou os atos geniais, transformando
tudo numa lata de sopa de tomate Campbell’s. A
banana do Daniel primeiro reapareceu na mão de
Neymar, também vítima de episódios de racismo em
estádios. Neymar escreveu na rede em defesa do
colega e dele próprio: “Tomaaaaa bando de racistas,
#somostodosmacacos e daí?” Uma reação legítima,
mas sem a maturidade do Daniel. Natural. Há quase
dez anos de estrada de vida entre um e outro.
Imediatamente a banana passou a ser
triturada por m ilhares de “se lfie s” . O casal
Luciano Huck-Angélica lançou uma cam iseta
#somostodosmacacos. Branco, o casal que jamais
correu o risco de ser chamado de macaco
a p ro p rio u -se do gesto genial, por isso foi
bombardeado por ovos e tomates na rede, chamado
de oportunista. A presidente Dilma Rousseff, em
seu perfil no Twitter, também pegou carona no gesto
de Daniel “contra o racismo” e chamou de “ousada” a
atitude dele. Depois de ler muitas manifestações,
acho que #somostodosbobos, a não ser, claro, quem
sente na pele o peso do preconceito.
“Estou há onze anos na Espanha, e há onze é
igual... Tem de rir desses atrasados”, disse Daniel ao
sair do gramado no domingo. Depois precisou
explicar que não quis generalizar. “Não quis dizer que
a Espanha seja racista. Mas sim que há racismo na
Espanha, porque sofro isso em campos (de futebol)
diferentes. Não foi um caso isolado. Não sou vítima,
nem estou abatido. Isso só me fortalece, e continuarei
denunciando atitudes racistas”.
Tudo que se seguiu àquele centésimo de
segundo em que Daniel pegou a fruta e a comeu, com
a mesma naturalidade do espanhol Rafael Nadai em
intervalo técnico de torneios mundiais de tênis, como
se fizesse parte do script, tudo o que se seguiu àquele
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(Questão 01 )--------------------------------------------------------Na argumentação desenvolvida ao longo do texto,
re c o rre a a u to ra a to d a s as e s tra té g ia s
argumentativas a seguir, COM EXCEÇÃO apenas da
queseindicaem :
A) testemunho fidedigno.
B) exemplificação.
C) fatos notórios.
D) dados estatísticos.
E) consistência do raciocínio.

(Questão 02 )--------------------------------------------------------O enunciado com que se busca justificar opinião
emitida pouco antes no texto é:
A)

Há quase dez anos de estrada de vida entre um
e outro.” (§2)

B) “Daniel continuou a evitar as cascas de banana.”
(§5)
C)

O casal Luciano Huck-Angélica lançou uma
camiseta #somostodosmacacos.” (§ 3)

D)

O baiano Daniel, mestiço de pele escura e olhos
claros, assombrou o mundo inteiro extracampo.”
( § 1)

E) ' Andy Warhol previa, na década de 1960, que no
futuro todos seríamos famosos por 15 minutos.”
( § 2)
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(Questão 03 )---------------------------------------------------------

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

Em todos os enunciados a seguir, os adjetivos em
destaque implicam valoração ou avaliação pessoal,
subjetiva, da autora - EXCETO o que se lê em:

Altera-se o sentido do enunciado no texto com a
substituição do conector em destaque proposta em:
A)

A) “BRANCO, o casal [...] apropriou-se do gesto
genial...” (§3)

"... POR ISSO foi bombardeado por ovos e
tomates na rede...” (§ 3 )/ porquanto

B) "... COMO se fizesse parte do script..." (§ 5 )/qual

B) “Uma reação LEGÍTIMA, mas sem a maturidade
do Daniel.” (§2)

C)

C) "... acho que #somostodosBOBOS...” (§3)

D)

'MAS SIM que há racismo na Espanha..." (§ 4) /
senão

... A NÃO SER, claro, quem sente na pele o peso
do preconceito.” (§ 3) / salvo
E) ... MAS sem a maturidade do Daniel.” (§ 2) / não
obstante

D) "... tudo o que se seguiu àquele gesto é BANAL.”
(§ 5 )

E) “No primeiro dia, foi o gesto GENIAL.” (§ 1)

(Questão 07 )--------------------------------------------------------(Questão 04 )--------------------------------------------------------Considere-se o trecho seguinte:
No enunciado seguinte, observa-se a repetição dos
antropônimos “Daniel” e “Neymar”:

‘“ Não quis dizer que a Espanha seja racista. Mas
sim que há racismo na Espanha, porque sofro isso em
campos (de futebol) diferentes. Não foi um caso
isolado. Não sou vítima, nem estou abatido. Isso só
me fortalece, e continuarei denunciando atitudes
racistas’.” (§4)

“A banana do Daniel primeiro reapareceu na
mão de Neymar, também vítima de episódios de
racismo em estádios. Neymar escreveu na
rede em defesa do colega e dele próprio:
‘[...] #somostodosmacacos e daí?’ Uma reação
legítima, mas sem a maturidade do Daniel.” (§ 2)

Dentre as mudanças de pontuação sugeridas a
seguir (feitas, quando necessário, as devidas
alterações de talhe de letra), aquela que transgride
norma de pontuação em vigor é:

Para evitá-la, pode-se fazer remissão à primeira
ocorrência de cada um desses nomes, empregando
(com os ajustes porventura necessários):

A) usar dois-pontos, em vez de vírgula, após
“Espanha”, apagando-se a conjunção que se
segue.

A) E ste-segundo.
B) E ste-aque le.
C) A q uele-o utro.

B) substituir por vírgula o ponto empregado após
“racista”.

D) E sse -e ste .

C) empregar ponto e vírgula, em lugar de ponto,
após o período terminado em “abatido”.

E) A q u e le -e ste .

D) marcar com vírgula a pausa, possível na
enunciação, entre o demonstrativo “Isso” e
“só me fortalece” .
E) substituir por travessão a vírgula empregada
após “fortalece”.

(Questão 05 )--------------------------------------------------------Altera-se o sentido de: “BRANCO, o casal que jamais
correu o risco de ser cham ado de macaco
apropriou-se do gesto genial...” (§ 3) com a substituição
do termo em destaque por:

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

A) Visto ser branco

A alternativa em que o verbo concorda com o sujeito
apenas em número - tal como em: “ ...no futuro todos
seríamos famosos por 15 minutos.” (§ 2) —é:

B) Adespeito de ser branco
C) Branco embora

A) Os brasileiros vivemos fartos de promessas.
D) Se bem que branco
B) Tudo isso eram idéias de homens ilustres.
E) Sendo branco
C) Parte das reivindicações não foram atendidas.
D) Fui eu quem escreveu este documento.
E) Nenhum de nós dois buscou a fonte dos fatos.
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(Questão 09 )---------------------------------------------------------

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

Em:
tudo o que se seguiu àquele gesto é banal”.
(§ 5), a próclise do pronome átono SE é exigência, no
português padrão, da mesma norma que determina a
próclise do pronome destacado em:

Uma empresa tem 64 funcionários, dos quais 16 são
homens. Sabe-se que 30 funcionários falam inglês e
31 mulheres não falam inglês. Um dos funcionários
será escolhido ao acaso. Determine a probabilidade
de ser escolhido um homem que fala inglês.

A) Tudo SE fez como V. S.a determinou.
A) 3/4
B) Diante de tais evidências, ele SE calará.
B)

1/4

C) O relatório que V. S.a NOS pediu está pronto.
C) 3/64
D) Quem O obrigou a deixaro emprego?
D) 13/64
E) Realmente, nada SE consegue sem esforço.
E)

17/64

(Questão 10 )--------------------------------------------------------Como em “banali(z)ar” (§ 2) e em “conscienti(z)ar”
(§ 5), preenchem-se com “z” ambas as lacunas
deixadas nos verbos arrolados em:

(Questão 13 )--------------------------------------------------------Assinale a alternativa que contém a sentença
logicamente equivalente a “Carlos não é alto ou
Rodrigo é forte”.

A) improvi( )a ru m d is c u rs o -a li( )aroscabelos.
B) indeni( )a ro o p e rá rio -p a ra li( )arotrabalho.

A) Se Carlos não é alto, então Rodrigo não é forte.
C) revi( )aro docu m e nto -fri( )arum pormenor.
B) Se Carlos é alto, então Rodrigo não é forte.
D) catequi( )aro índio -p adroni( )aros preços.
C) Se Carlos não é alto, então Rodrigo é forte.
E) pesqui( )a ro a ssu n to -m in im i( )aroscustos.
D) Se Carlos é alto, então Rodrigo é forte.
(- Raciocínio Lógico-Quantitativo________________ )

E) Se Rodrigo é forte, então Carlos é alto.

(Questão 11 )--------------------------------------------------------Paulo irá arrumar, lado a lado, na prateleira de seu
bar, duas garrafas de vinho, três garrafas de licor e
três garrafas de uísque, sendo cada garrafa de uma
marca diferente. Sabendo que Paulo deseja manter
juntas as garrafas que contêm o mesmo tipo de
bebida, determine de quantas formas distintas ele
pode arrumaras garrafas lado a lado na prateleira.

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

A)

C) Fernanda e Clara são colegas de classe.

Assinale a alternativa que contém uma proposição
simples.
A) Se Maria é médica, então sabe biologia.
B) O carro é compacto ou utilitário.

144

B) 432

D) Carlos é guitarrista e Lucas é vocalista.

C) 36

E) Rafael foi estudar e Beatriz foi ao mercado.

D) 72
E) 216

(Questão 15 )--------------------------------------------------------Determine a negação da
estudiosa e Marcos decora”.

proposição

“Lívia

A) Marcos não decora e Lívia é estudiosa.
B) Lívia não é estudiosa ou Marcos não decora.
C) Lívia não é estudiosa e Marcos decora.
D) Lívia é estudiosa ou Marcos decora.
E) Lívia não é estudiosa ou Marcos decora.
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(Questão 16 )---------------------------------------------------------

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

Rita fará duas provas, uma de matemática e outra de
português. A probabilidade de Rita ser aprovada na
prova de matemática é de 40% e de ser aprovada
na prova de português é de 60%. Determine a
probabilidade de Rita ser aprovada em pelo menos
uma das duas provas.

Sobre a ação de improbidade administrativa, a
le g itim id a d e para sua p ro p o s itu ra e suas
consequências, é correto afirmar que:

A)

B) tem como efeitos possíveis a multa civil e o dever
de ressarcimento integral do dano causado.

16%

B) 24%

C) promove essencialmente a anulação do ato
lesivo à moralidade quando procedente.

C) 60%

D) pode ser proposta apenas pelo Ministério Público
e visa à perda da função pública.

D) 40%
E) 76%

(- Legislação e Ética na Administração Pública

E) pode ser proposta por qualquer pessoa natural
em pleno gozo dos direitos políticos.
)

(Questão 17 )--------------------------------------------------------Sobre a responsabilidade civil do servidor público
federal e sua transmissibilidade aos sucessores do
agente causador do dano, é correto concluirque:
A)

A) impede, em razão do mesmo fato, a imposição de
sanções de natureza penal.

se transmite aos sucessores, mas até o limite do
valor da herança deixada pelo servidor público
falecido.

(Questão 19 )--------------------------------------------------------Segundo a Instrução Normativa n° 2/2008 do
MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão), serão objeto de execução direta os
serviços de:
A) telecomunicações.
B) transporte.
C) copeiragem.

B) não se transmite aos sucessores uma vez que as
penalidades não ultrapassam a pessoa do
apenado.
c)

não se transmite aos sucessores uma vez que há
apenas responsabilidade da União Federal.

D) certificação.
E) informática.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

D)

não se transmite aos sucessores em razão da
possibilidade de desconto em folha dos valores
necessários ao ressarcimento.

Na contratação de Soluções de Tecnologia da
Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e
Informática (SISP) do Poder Executivo Federal, é
permitido:

E)

se transmite aos sucessores, que respondem
com s e u s p a tr im ô n io s p e s s o a is p e lo
ressarcimento.

A) estabelecer vínculo de subordinação
funcionários da contratada.

com

B) utilizara modalidade pregão, na forma eletrônica.
C) re e m b o ls a r d e s p e s a s o p e ra c io n a is
responsabilidade da contratada.

de

D) indicar pessoas para compor o quadro funcional
da contratada.
E) prever em edital a remuneração dos funcionários
da contratada.

)

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

A configuração do IP dos hospedeiros de uma rede é
uma tarefa comumente automatizada através da
utilização de que tipo de protocolo?

(

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Usuários do Unix se sentem familiarizados com os
comandos do Linux, pois ambos os sistemas
operacionais seguem o mesmo padrão interface que
é conhecido como:

A) DHCP.
B) FTP.

A) GPL.

C) HTTP.

B) BSD.

D) DNS.

C) POSIX.

E) SSH.

D) UNBUNTU.
E) TRXT.

(Questão 22 )--------------------------------------------------------No Windows 8.1 já vem incluso um aplicativo que
acessa serviço que permite o armazenamento online
de arquivos chamado:

(Questão 25 )--------------------------------------------------------Protocolo utilizado pelo sistema Samba para
compartilhar arquivos e impressoras que se encaixa
na camada de aplicação da pilha TCP/IP é o:
A)

FTP.

B) TeINet.

A) iCloud.

C) UDP.

B) MyFiles.

D) MKV.

C) OneDrive.

E) SMB.

D) DropBox.
E) FileShare.

(Questão 23 )--------------------------------------------------------A internet utiliza uma estratégia de endereços
chamada roteamento interdomínio sem classes
(CIDR). Uma sub-rede na qual é aplicada o código
CIDR/24 pode endereçar no máximo quantos
hospedeiros?

(Questão 26 }
O Active Directory disponível no Windows Server
2008 oferece diversos tipos de serviços. O grupo de
serviços, que tem como objetivo principal prover
tecnologias para logon único (SSO) na Web, para
permitir a autenticação de um usuário em vários
aplicativos Web durante uma única sessão, é
conhecido como:
A) Active Directory Rights Management Services.

A) 62

B) Active Directory Lightweight Directory Services.

B) 510

C) Active Directory Federation Services.

C) 1022

D) Active Directory Domain Services.

D) 2046

E) Active Directory Certificate Services.

E) 254

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

O Active Directory Domain Services pode ser
utilizado para organizar os elementos de uma rede
em uma estrutura hierárquica. O conceito dentro da
estrutura hierárquica que funciona como um limite de
segurança para uma organização e define o âmbito
de autoridade para administradores se chama:

O Microsoft Office é composto de diversos aplicativos
com propósitos diferentes. O aplicativo que nas
últimas versões começou a permitir a utilização da
sintaxe padrão do SQL, pois passou a utilizar o banco
de dados SQL Server e o banco de dados do
Microsoft Azure como back-end, é o:

A) árvore.

A) Microsoft Word.

B) domínios.

B) Microsoft OneNote.

C) unidades organizacionais.

C) Microsoft PowerPoint.

D) pasta.

D) MicrosoftAccess.

E) floresta.

E) Microsoft Excel.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Qual a tecnologia da Intel utilizada em processadores
para acelerar o fluxo de dados mediante a introdução
de múltiplos pares de links seriais de alta velocidade?

Muitos dispositivos vendidos hoje em dia, como
Tablets e Smartphones, já possuem resolução
Full HD. Normalmente, para um dispositivo ser
categorizado como Full HD, este deve possuir a
resolução mínima de:

A)

Intel® Hyper-Threading

B) Intel® Multiple Bus
A)

1280x720.

C) Intel® Quickpath Interconnect
B) 640x480.
D) Intel® Fast Flow
C) 3840x2160.
E) Intel® High Transmission
D) 7680x4320.
E)

1920x1080.

(Questão 29 )--------------------------------------------------------O LibreOffice é compatível com muitos formatos de
docum entos com o M icrosoft W ord, Excel e
PowerPoint. Além disso, o LibreOffice permite a
edição de documentos através de um formato aberto
conhecido como:

(Questão 32 )--------------------------------------------------------No sistema operacional Android 4.4 (Kit Kat), é
possível imprimir fotos, documentos e páginas
utilizando qual serviço?

A) TextDocument

A) Google Remote Print

B) XMLDocument

B) Google Cloud Print

C) FreeDocument

C) Google Document Print

D) OpenDocument

D) Google Final Print

E) FileDocument

E) Google Shared Print

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

O sistema operacional iOS é a fundação de quais das
seguintes linhas de produtos da Apple?

B) Macmini, M acBookaire iPhone

Existem linguagens de programação que utilizam de
máquinas virtuais para permitir que programas
possam rodar em m áquinas com diferentes
configurações. A máquina virtual da linguagem JAVA
é conhecida como:

C) iPhone, iM aceiPad

A) JDE.

D) iPad, iM ace iPod touch

B) JXE.

E) iMac, iPod touch e iPhone

C) JAR.

A) iPhone, iPad e iPod touch

D) JTE.
(Questão 34 )---------------------------------------------------------

E) JVM.

No âmbito de gerenciamento de risco, o conceito de
risco pode ser considerado a combinação de dois
principais fatores ligados a um evento. Quais são
esses fatores?

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

A) Probabilidade e consequência
B) Chanceecausa

A utilização de cabos de pares trançados é muito
comum em redes de computadores coorporativas.
O principal motivo para se traçar cabos em pares é:
A) evitar quebra do cabo.

C) Consequência e problema
B) permitir a instalação do conector.
D) Probabilidade e acesso
C) facilitar a identificação dos pares.
E) Destruição e efeito
D) diminuirinterferência.
E) facilitaro manuseio.
(Questão 35 )--------------------------------------------------------Máquinas virtuais permitem que seja possível
executar virtualm ente um sistema operacional
d ife re n te do que e s tiv e r sendo e xe cu ta d o
diretamente na máquina física. Assinale a alternativa
que é um exemplo de aplicação de máquina virtual
profissional que possui código aberto nos termos da
GNU General Public License.

(Questão 38 )--------------------------------------------------------Existem diferentes categorias de cabos de par
trançado (UTP), cada qual com suas especificações.
A distância máxima recomendada para um enlace
com cabos UTP da categoria 5 é de:

A) VirtualComputer

A) 200 metros.

B) THYE

B) 50 metros.

C) VMSolution

C) 500 metros.

D) VirtualBox

D) 100 metros.

E) VMComp

E)

1000 metros.

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

Em redes sem fio, podem ocorrer situações em que
porções da onda eletromagnética refletem, em
objetos ou no solo, tom ando cam inhos de
comprimentos diferentes e embaralhando o sinal. Tal
efeito é conhecido como:

A tecnologia ADSL também é conhecida como DSL
assimétrico, pois:

A) interferência de outas fontes.

A) trabalha em diversas frequências.
B) pode ser aplicada em redes de diferentes
topologias.
C) utiliza tamanhos de pacotes diferentes.

B) redução da força do sinal.
D) oferece velocidades diferentes de downstream e
upstream.

C) propagação multivias.
D) perda de sinal.

E) pode ser implementada com cabos de tamanhos
diferentes.

E) atenuação de percurso.

(Questão 44 )--------------------------------------------------------(Questão 40 )---------------------------------------------------------

B) HTTP.

No âmbito de segurança de redes, considere um
cenário em que João deseja enviar uma mensagem
para Maria utilizando criptografia com chaves
assim étricas. Com o objetivo de garantir a
confidencialidade permitindo que apenas Maria
consiga ler a mensagem enviada, é recomendado
que João criptografe a mensagem utilizando:

C) SMTP.

A) a chave pública dele mesmo.

D) FTP.

B) a chave pública de Maria.

E) TCP.

C) a chave privada de Maria.

Por ser uma aplicação sensível ao tempo, a escolha
mais lógica de protocolo da camada de transporte
para aplicações VOIP na maioria dos casos é o:
A)

UDP.

D) a chave pública dele e a chave privada de Maria.
(Questão 41 }--------------------------------------------------------Assinale a alternativa que trata de uma desvantagem
do serviço de VOIP em relação ao serviço de telefonia
tradicional.

E) a chave privada dele mesmo.

(Questão 45 )---------------------------------------------------------

D) Não permitirtransferência de chamadas.

P ara g a ra n tir a s e g u ra n ç a em re d e s de
computadores, é necessário se preocupar com a
integridade das mensagens. Uma maneira de
garantir sua integridade é enviar junto com a
m e n s a g e m um re s u m o d e la p ró p ria que
normalmente é obtido através da aplicação de
funções de:

E) Não possibilitaro bloqueio de chamadas.

A) criptografia simétrica.

A) Não continuarfuncionando sem energia elétrica.
B) N ão p e rm itir
2 participantes.

c o n v e rs a s

com

m a is

de

C) Não permitirfax.

B) RSA.
(Questão 42 )--------------------------------------------------------Por padrão, transmissões realizadas, utilizando a
tecnologia ADSL, são executadas através de quantos
pares trançados?
A) 2
B) 8
C) 4
D) 12
E) 1

C) hash.
D) OSBF.
E) criptografia assimétrica.

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

O protocolo HTTP define diferentes métodos, como
GET, POST e PUT. Para ser considerado um GET
condicional, o pacote HTTP deve usar o método GET
e possuir qual campo do cabeçalho preenchido?

Na área de backup de dados, a tarefa que elimina os
dados do catálogo referentes a um determinado
volume mantendo o labei no catálogo e os dados na
mídia é conhecida como:
A) clean.

A)

If-Smaller-Than
B) delete.

B) If-Available
C) If-Bigger-Than

C) purge.
D) prune.

D) If-Created-Since
E) format.
E) If-Modified-Since
(Questão 50 )--------------------------------------------------------(Questão 47 )--------------------------------------------------------Diversos protocolos podem ser utilizados durante o
processo de envio e recebimento de e-mails. Qual
alternativa apresenta um protocolo comumente
utilizado para transferir os e-m ails entre os
servidores?
A) POP3

Assinale a alternativa que NÃO trata de uma boa
prática para realizar reuniões.
A) Deixar as pessoas conversarem em pequenos
grupos.
B) Utilizar música apropriada antes e durante os
intervalos da reunião.
C) Utilizar gráficos de fluxo.

B) SMTP
C) HTTP

D) Definir o objetivo da reunião durante a própria
reunião.

D) POP2

E) Definir objetivos pessoais.

E) IMAP

(Questão 48 )--------------------------------------------------------Diversos tipos de backups podem ser aplicados em
conjunto para economizar mídia e tempo. O tipo de
backup que copia apenas os dados alterados desde o
último backup full é conhecido como backup:
A) diferencial.
B) semicompleto.
C) rápido.
D) detalhado.
E) fino.

