
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo/área 

escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma 
prova discursiva e uma folha rascunho. 

2 Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que 
serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos 
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da 
prova discursiva expostas neste caderno. 

4 Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o 
para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em 
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal. 

5 Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a 
elaboração de sua resposta da prova discursiva, verifique 
imediatamente se o número de sequência (canto superior 
direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-
RESPOSTA. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente 
às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. 

7 Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO 
DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por 
erro do candidato. 
 

8 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato 
deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação 
dupla não será considerada.  

9 A duração total das provas objetiva e discursiva é de 4 horas, 
incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE 
TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva e ao preenchimento do 
CARTÃO-RESPOSTA.  

10 Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o 
CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será 
concedido tempo adicional para o preenchimento.  

11 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores 
ao horário determinado para o seu término. 

12 É terminantemente proibido ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

13 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a 
autorização do fiscal de sala. 

14 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o 
CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e deixe o 
local de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

 24/01/2016 – Data de aplicação das provas. 

 25/01/2016 - A partir das 16h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas. 

 Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo. 

 É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá 
implicar a anulação da sua prova. 
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PROVA OBJETIVA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo. 

 
Mineirinho 

 
 É, suponho que é em mim, como um dos 
representantes de nós, que devo procurar por que está 
doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me 
adianta contar os treze tiros que mataram Mineirinho do 
que os seus crimes. Perguntei a minha cozinheira o que 
pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena 
convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o 
que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias 
por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas 
revolta irredutível também, a violenta compaixão da 
revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante 
de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já 
matara demais; e no entanto nós o queríamos vivo. [...] 
 Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o 
primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no 
terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o 
quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o 
oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono 
e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro 
digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo 
chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina — 
porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. 
 Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, 
humilhada por precisar dela. Enquanto isso durmo e 
falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que 
minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever 
que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o 
meu amor, guardados. Se eu não for sonsa, minha casa 
estremece. [...] 
 Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. 
[...] Sua assustada violência. Sua violência inocente — não 
nas consequências, mas em si inocente como a de um filho 
de quem o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi 
violência é em nós furtivo, e um evita o olhar do outro para 
não corrermos o risco de nos entendermos. Para que a casa 
não estremeça. A violência rebentada em Mineirinho que 
só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando 
sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer 
com que seus olhos surpreendidos se erguessem e enfim se 
enchessem de lágrimas. [...] 
 A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era 
tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos; se 
adivinhamos o que seria a bondade de Deus é porque 
adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem 
antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, 
esperando que Deus seja o pai, quando sei que um homem 
pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa 
fraca. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem, 
essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar 
pelos ares uma porta trancada. [...] o que me sustenta é 
saber que sempre fabricarei um deus à imagem do que eu 
precisar para dormir tranquila e que outros furtivamente 

fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. 
[...] Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto 
onde a grama de radium se incendiara. Mas só feito doidos, 
e não como sonsos, o conhecemos. [...] 
 Até que viesse uma justiça um pouco mais doida. 
Uma que levasse em conta que todos temos que falar por 
um homem que se desesperou porque neste a fala humana 
já falhou, ele já é tão mudo que só o bruto grito 
desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que 
se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo, e que 
um homem que mata muito é porque teve muito medo. 
Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria, e que 
visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso 
nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à 
maldade de outro homem: para que este não possa 
cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. 
 Uma justiça que não se esqueça de que nós todos 
somos perigosos, e que na hora em que o justiceiro mata, 
ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar 
um criminoso, ele está cometendo o seu crime particular, 
um longamente guardado. [...] 

 
Clarice Lispector 

(Disponível em ip.usp.br. Adaptado.) 

 

QUESTÃO 1  
Após a leitura do texto, considerando-o como um todo e 
levando em conta os sentidos pretendidos por sua autora 
ou as implicações decorrentes deles, julgue as afirmativas a 
seguir para então assinalar a alternativa correta. 
 
I. Logo no início do texto, o uso do vocábulo "facínora" 

indica que sua autora está, a princípio, marcando uma 
distância moral entre sua própria conduta e a conduta 
do sujeito de que escreve, no entanto, ao longo do 
texto, essa distância vai sendo desconstruída e uma 
pista disso está na frase "porque eu sou o outro". 

II. Toda a composição está ordenada de modo a construir 
um paralelo de opostos entre os vocábulos "sonsos" e 
"doidos". Nessa perspectiva, sonsos são os que se 
sentem seguros com o massacre de um facínora, como 
Mineirinho, enquanto os doidos são capazes de 
entender que um criminoso é, igualmente, uma vítima 
que poderia não existir caso tivesse sido amparada. 

III. A dita "justiça prévia", como a concebe Clarice 
Lispector, seria a justiça que, antes de julgar e 
assassinar um criminoso, entende a mais verdadeira 
condição dele, procurando evitar que o homem 
esquecido e desesperado de hoje torne-se o assassino 
violento e odiado de amanhã. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) III, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) todas. 
(E) I e II, somente. 
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QUESTÃO 2  
Releia o primeiro parágrafo do texto e analise 
especialmente a frase que ali está em destaque, para então 
assinalar a seguir a alternativa que contenha comentários 
morfossintáticos corretos em relação à frase. 
 
(A) Na frase, podemos afirmar com absoluta certeza que o 

verbo "perguntar", no contexto em que aparece, é 
complementado apenas por objetos diretos. 

(B) Na frase, a palavra "que" classifica-se, 
morfologicamente, como conjunção integrante e, 
portanto, não tem função sintática. 

(C) Na frase, os dois verbos que aparecem estão 
conjugados no mesmo modo (indicativo) e no mesmo 
tempo (pretérito perfeito). 

(D) Na frase, embora haja dois verbos, existe apenas uma 
oração, já que um deles é uma forma nominal 
denominada infinitivo. 

(E) Na frase, o termo "o" que antecede a palavra "que" 
classifica-se, morfologicamente, como pronome 
demonstrativo e, sintaticamente, como objeto direto. 

 
QUESTÃO 3  
Veja esta definição: "Período iniciado por uma palavra ou 
locução, seguida de pausa, que tem como continuação uma 
oração em que essa palavra ou locução não se integra 
diretamente, embora esteja integrada pelo sentido e, de 
alguma forma, retomada sintaticamente". No texto 
apresentado, há algumas ocorrências dessa estrutura, 
denominada anacoluto. Assinale a alternativa que contenha 
um período do texto em que isso aconteça. 
 
(A) O décimo terceiro tiro me assassina — porque eu sou o 

outro. Porque eu quero ser o outro. 
(B) Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, 

humilhada por precisar dela. 
(C) Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo, e um 

evita o olhar do outro. 
(D) Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus é 

porque adivinhamos em nós a bondade. 
(E) Uma justiça que não se esqueça de [...] que na hora em 

que o justiceiro mata, [...] ele está cometendo o seu 
crime particular. 

 
QUESTÃO 4 

Releia esta passagem do texto: 
 

"Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem, essa 
casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos 

ares uma porta trancada." 
 
Agora, analise a estrutura que está na base da passagem 
transcrita, para assinalar a alternativa que contenha um 
sintagma destacado com a mesma função sintática (no 
contexto em que aparece) da palavra "que", em destaque 
acima. 
 
(A) Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e 

o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro 
me deixa alerta. 

(B) Exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, 
que eu não exerça a minha revolta e o meu amor, 
guardados. 

(C) Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo, e um 
evita o olhar do outro para não corrermos o risco de 
nos entendermos 

(D) Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto 
onde a grama de radium se incendiara. 

(E) Ele não está mais nos protegendo nem querendo 
eliminar um criminoso, ele está cometendo o seu crime 
particular, um longamente guardado. 

 
 

QUESTÃO 5 

Ao escrever a crônica "Mineirinho", publicada pela primeira 
vez em junho de 1962 na revista Senhor, Clarice Lispector 
tinha uma intenção, bastante clara e muito perceptível na 
leitura, de expor sua contundente opinião sobre o 
assassinato dum famoso criminoso da época conhecido 
como Mineirinho. A respeito desses objetivos, como estes 
podem ser depreendidos da leitura da crônica, analise as 
alternativas a seguir e assinale a que estiver totalmente 
correta. 
 
(A) Por meio da metáfora de "casa", Clarice Lispector 

procura refletir sobre o funcionamento da sociedade 
em que está inserida e coloca no elemento "sonsos 
essenciais" a força que a mantém funcional. A postura 
da autora, no entanto, não é de simples análise, mas 
de forte e aguda crítica, explicando como e em que, a 
seu ver, a sociedade falha e engana. 

(B) Ao falar de "doidos", Clarice Lispector identifica as 
personagens que, segundo ela, seriam as responsáveis 
por mudar o modo como a sociedade se organiza, 
analisando os fatos sociais de maneira diferente 
daquela com que analisam os "sonsos". A autora, no 
entanto, procura distanciar-se ao máximo da figura de 
"doida" e mostra como se sente confortável enquanto 
"sonsa". 

(C) A justiça que Clarice Lispector chama de "prévia", pelo 
que se pode depreender do texto, nada tem que ver 
com a questão social. A dita "justiça prévia", na opinião 
da autora, teria existido caso o bandido Mineirinho 
tivesse sido capturado, condenado e morto antes de 
praticar todos os crimes que cometeu. É nessa falha da 
justiça que reside a crítica contida no texto. 

(D) Ao repassar, no texto, todos os tiros com que 
Mineirinho foi assassinado, Clarice Lispector tende a 
sentir compaixão do homem morto e a se aproximar de 
sua figura, como que se fundindo a ele, no entanto sua 
argumentação se dirige no sentido de mostrar como, 
apesar desse sentimento, ela se sentia confortável, 
protegida e resguardada pela atitude da polícia. 

(E) Fica claro que a intenção de Clarice Lispector é 
discorrer um pouco sobre a condição humana que 
domina a todos nós. Nessa perspectiva, a autora 
consegue entender que qualquer cidadão, dadas as 
condições para tanto, poderia se tornar um "facínora". 
Julga, porém, que, ainda assim, é muito justo haver 
sempre uma força exterior que o elimine. 
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Para responder às questões de 6 a 10, leia o texto a seguir.  
 

Com açúcar, com afeto 
 
Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto 
Pra você parar em casa, qual o quê 
Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito 
Quando diz que não se atrasa 
Você diz que é operário, sai em busca do salário 
Pra poder me sustentar, qual o quê 
 
No caminho da oficina, há um bar em cada esquina 
Pra você comemorar, sei lá o quê 
Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto 
Discutindo futebol 
E ficar olhando as saias de quem vive pelas praias 
Coloridas pelo sol 
 
Vem a noite e mais um copo, sei que alegre ma non troppo 
Você vai querer cantar 
Na caixinha um novo amigo vai bater um samba antigo 
Pra você rememorar 
 
Quando a noite enfim lhe cansa, você vem feito criança 
Pra chorar o meu perdão, qual o quê 
Diz pra eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida 
Pra agradar meu coração 
E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado 
 
Como vou me aborrecer, qual o quê 
Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato 
E abro meus braços pra você 

 
Chico Buarque 

 

QUESTÃO 6 

Todo texto é, antes de mais nada, um ato comunicativo, 
mas devemos considerar ainda que, no interior de cada 
texto, insere-se um outro ato comunicativo e, nesse 
sentido, a letra de Chico Buarque marca esse processo de 
modo particular. Com relação aos elementos constituintes 
da comunicação, assinale a alternativa que os individualize, 
corretamente, em "Com açúcar, com afeto". 
 
(A) Na letra da música de Chico Buarque, há um 

interlocutor muito bem marcado pelo pronome "você", 
mas o emissor está de tal forma apagado que não pode 
ser identificado. 

(B) Como é típico do compositor, a mensagem transmitida 
pela letra da música é bastante obscura e hermética, 
na medida em que a situação narrada não está ligada 
ao cotidiano comum. 

(C) É claramente identificável o contexto de duas pessoas 
que estão em conflito porque o homem sai de casa, 
dizendo que vai trabalhar, para se divertir, o que faz 
por repetidas vezes na certeza de que será perdoado. 

(D) Na letra da música de Chico Buarque, há um emissor 
muito bem marcado, que, estranhamente, está 
identificado com um pronome "me". 

(E) Todo o ato comunicativo não pode ser corretamente 
interpretado porque o código linguístico de que se vale 
o compositor não foi empregado de forma castiça. 

QUESTÃO 7 

Na música "Com açúcar, com afeto", repete-se por várias 
vezes a expressão "qual o quê". Analisando o sentido 
discursivo dessa expressão, tal como é utilizada por Chico 
Buarque, podemos afirmar corretamente que a expressão 
"qual o quê", na música "Com açúcar, com afeto", é: 
 
(A) o índice de indignação da voz em primeira pessoa. 

Mesmo sabendo exatamente o que vai acontecer, o eu 
lírico sente-se indignado porque suas expectativas 
negativas são sempre, e precisamente, correspondidas. 

(B) a forma como a voz em primeira pessoa indica o quão 
torpe é a atitude daquela pessoa a quem se dirige. 
Sabendo exatamente o que vai acontecer, o eu lírico 
afirma que aquelas ações não encontram explicações. 

(C) a expressão de um eu lírico que não se conforma com a 
situação descrita. Nessa perspectiva, ao fim da música, 
podemos ver como ele finalmente resolve mudar sua 
própria sorte, ignorando os pedidos da outra pessoa. 

(D) o meio por que o eu lírico mostra como a ideia que 
vinha construindo é precisamente confirmada após 
cada uma das ações daquela pessoa a quem se dirige. 
Nesse movimento, sente-se fortemente indignado. 

(E) o recurso responsável por se mudar, de um verso para 
o outro, a ideia que se vinha construindo até então. 
Nesse movimento, a voz em primeira pessoa mostra 
que a realidade é sempre contrária a suas expectativas. 

 
 
 

QUESTÃO 8 

Compare estas orações retiradas da letra da música: "Pra 
você parar em casa"; "Pra poder me sustentar"; "Pra 
agradar meu coração". Levando em consideração a forma 
como elas se relacionam, sintaticamente, com outras 
orações a que se ligam, assinale a alternativa que destaque 
a função sintática de cada uma delas. 
 
(A) Complemento nominal. 
(B) Adjunto adnominal. 
(C) Aposto explicativo. 
(D) Adjunto adverbial. 
(E) Predicativo do sujeito. 
 
 
 

QUESTÃO 9 

O termo “feito" liga dois elementos do texto. Que outra 
palavra da música se aproxima semanticamente do 
segundo elemento dessa ligação, exemplificando-a?  
 
(A) "sentida". 
(B) "chorar". 
(C) "cansado". 
(D) "coração". 
(E) "beijo". 
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QUESTÃO 10 

Releia esta passagem do texto: 
 

“Diz pra eu não ficar sentida”. 
 
Essa é uma construção típica da oralidade, característica da 
linguagem brasileira de uso corrente, no entanto, segundo 
a Norma Culta da Língua Portuguesa, o período acima 
configura alguns desvios em relação ao padrão normativo 
gramatical escrito. Se fôssemos adequá-lo à Norma, em sua 
totalidade, como deveríamos reescrevê-lo? 
 

(A) Diz-me que não fique sentida. 
(B) Diz a mim para não ficar sentida. 
(C) Diz-me não ficar sentida. 
(D) Diz a mim para que não fique sentida. 
(E) Diz para eu não ficar sentida. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, 
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

 

QUESTÃO 11 
Softwares e jogos podem ser comercializados em CDs, 
DVDs ou Blu-rays. Um Blu-ray padrão de camada única e 
um Blu-ray padrão de camada dupla têm capacidade de 
armazenamento, respectivamente, de até: 
 
(A) 50 GB e 75 GB. 
(B) 3,7 GB e 7,4 GB. 
(C) 10 GB e 20 GB. 
(D) 30 GB e 60 GB. 
(E) 25 GB e 50 GB. 
 

QUESTÃO 12 

Os firewalls ajudam a impedir que crackers ou softwares 
mal-intencionados obtenham acesso ao seu computador 
através de uma rede ou da Internet. Assim, é correto 
afirmar que os firewalls: 
 
(A) normalmente comparam os dados recebidos pela rede 

com as diretivas de segurança e liberam ou bloqueiam 
os pacotes.  

(B) também impedem que os funcionários que trabalham 
na empresa executem ações que comprometam o 
funcionamento da rede interna de computadores. 

(C) fazem parte do Sistema Operacional do computador, 
por isso não podem vir incorporados a roteadores ou 
modems de banda larga. 

(D) já vêm instalados em todas as versões do Windows, 
mas não podem ser desabilitados e nem desinstalados. 

(E) dispensam a instalação de antivírus, pois bloqueiam 
automaticamente arquivos suspeitos recebidos pela rede. 

QUESTÃO 13 

Em uma planilha do Microsoft Excel 2013 em português, 
uma fórmula digitada na célula B1 verifica o valor contido 
na célula A1 e exibe valores diferentes com base nos 
seguintes critérios: 
 

 Se o valor contido na célula A1 for menor do que 5, é 
exibido na célula B1 o valor “Classe A”; 

 Se não, se o valor contido na célula A1 for maior ou 
igual a 5 e menor do que 10, é exibido na célula B1 o 
valor “Classe B”; 

 Se não, se o valor contido na célula A1 for maior ou 
igual a 10, é exibido na célula B1 o valor “Classe C”. 

 
A fórmula correta digitada na célula B1 foi: 
 
(A) =SE(A1<5;"Classe A";A1<10;"Classe B";A1>=10;"Classe C") 

 
(B) =SE(A1<5;"Classe A";A1>=5&A1<10;"Classe 

B";A1>=10;"Classe C") 
 
(C) =SE(A1<5;"Classe A";SE(A1<10;"Classe B";"Classe C")) 
 
(D) =COMPARE(A1<5;"Classe A";ELSE(A1<10);"Classe 

B";ELSE;"Classe C") 
 
(E) =SE(A1<5;"Classe A";A1<10;"Classe B";"Classe C") 

 
 
 

QUESTÃO 14 

Após ligar um computador com o Windows 7 Professional 
em uma rede de computadores, um funcionário digitou seu 
nome de usuário e senha para acessar a área de trabalho. 
Para bloquear o computador e não permitir que ninguém 
mexa na sua área de trabalho quando se ausentar 
momentaneamente, o funcionário deve acessar a tela que 
permite ativar o bloqueio pressionando a combinação de 
teclas: 
 
(A) Alt + Tab 
(B) Ctrl + Alt + Delete 
(C) Shift + F5 
(D) Ctrl + Alt + End 
(E) Shift + F8 

 
 

QUESTÃO 15 

No Mozilla Firefox, para se explorar um conjunto de 
configurações avançadas que ficam normalmente 
escondidas dos usuários menos experientes, deve-se 
digitar, na linha de endereço do navegador, a instrução: 
 
(A) mozilla://settings  
(B) firefox://settings 
(C) config://preferences 
(D) about:config 
(E) mozilla: config 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO  

 

QUESTÃO 16 
Segundo Henrique Savonitti Miranda, “A expressão ‘agente 
público’ é utilizada para designar todo aquele que se 
encontre no cumprimento de uma função estatal, quer por 
representá-lo politicamente, por manter vínculo de 
natureza profissional com a Administração, por ter sido 
designado para desempenhar alguma atribuição ou, ainda, 
por se tratar de delegatório de serviço público”. Os agentes 
públicos, segundo nosso doutrinador Hely Lopes Meirelles, 
classificam-se em: agentes políticos, agentes 
administrativos, agentes honoríficos e agentes 
credenciados. Quanto aos agentes administrativos, leia as 
afirmativas. 
 
I. São todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às 

suas entidades autárquicas e fundacionais por relações 
profissionais, sujeitos à hierarquia funcional e ao 
regime jurídico determinado pela entidade estatal a 
que servem. São investidos a título de emprego e com 
retribuição pecuniária, em regra por nomeação, e 
excepcionalmente por contrato de trabalho ou 
credenciamento.  
 

II. Não são membros de Poder de Estado, nem o 
representam, nem exercem atribuições políticas ou 
governamentais; são unicamente servidores públicos, 
com maior ou menor hierarquia, encargos e 
responsabilidades profissionais dentro do órgão ou da 
entidade a que servem. 

 
III. São os componentes do Governo nos seus primeiros 

escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou 
comissões, por nomeação, eleição, designação ou 
delegação para o exercício de atribuições 
constitucionais.  
 

IV. Atuam com plena liberdade funcional, desempenhando 
suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades 
próprias, estabelecidas na Constituição e em leis 
especiais. 

 
Está correto o que se afirma somente em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I, II e V. 
(C) II e IV. 
(D) IV e V. 
(E) II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

O Estado Democrático de Direito baseia-se em uma 
sociedade livre, justa e solidária, como afirma nossa 
Constituição, na qual o poder deve emanar do povo, sendo 
exercido em seu proveito, diretamente, ou por meio de 
representantes eleitos. Deve ser um Estado promotor de 
justiça social, tendo a legalidade como princípio basilar. 
Porém, a lei não deve ficar adstrita em uma esfera 
puramente normativa e abstrata, mas, sim, deve influir na 
realidade social do povo. Os princípios que alicerçam o 
Estado Democrático de Direito são, exceto:  
 
(A) princípio da constitucionalidade.  
(B) sistema de direitos fundamentais.  
(C) igualdade.  
(D) unificação de poderes.  
(E) segurança jurídica. 
 
 
 

QUESTÃO 18 

Segundo o Decreto nº 1.171/94, que aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, são deveres fundamentais do servidor 
público, exceto: 
 
(A) manter-se atualizado com as instruções, as normas de 

serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce 
suas funções. 

(B) facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por 
quem de direito. 

(C) exercer com estrita austeridade as prerrogativas 
funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de 
fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público e dos jurisdicionados 
administrativos. 

(D) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo qualquer 
violação expressa à lei. 

(E) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe 
sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o 
seu integral cumprimento. 
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QUESTÃO 19 

A Lei nº 8.112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. Acerca da Posse e do Exercício 
dos Servidores, previstos no Título II, Capítulo I, Seção IV, 
leia as afirmativas e assinale a que não está correta. 
 
(A) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em 

cargo público entrar em exercício, contados da data da 
posse. 

(B) O servidor que deva ter exercício em outro município 
em razão de ter sido removido, redistribuído, 
requisitado, cedido ou posto em exercício provisório 
terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de 
prazo, contados da publicação do ato, para a retomada 
do efetivo desempenho das atribuições do cargo, 
incluído nesse prazo o tempo necessário para o 
deslocamento para a nova sede. Na hipótese de o 
servidor encontrar-se em licença ou afastado 
legalmente, o prazo aqui referido será contado a partir 
do início do impedimento.  

(C) O início do exercício de função de confiança coincidirá 
com a data de publicação do ato de designação, salvo 
quando o servidor estiver em licença ou afastado por 
qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá 
no primeiro dia útil após o término do impedimento, 
que não poderá exceder a trinta dias da publicação. 

(D) O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 
exercício serão registrados no assentamento individual 
do servidor. Ao entrar em exercício, o servidor 
apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários ao seu assentamento individual. 

(E) A promoção não interrompe o tempo de exercício, que 
é contado no novo posicionamento na carreira a partir 
da data de publicação do ato que promover o servidor.  

 

QUESTÃO 20 

A vacância do cargo público decorrerá, dentre outros 
motivos, de exoneração. A exoneração de cargo efetivo 
dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. A exoneração 
de ofício dar-se-á: 
 
I. quando não satisfeitas as condições do estágio 

probatório. 
 

II. quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em 
exercício no prazo estabelecido. 

 
III. a juízo da autoridade competente. 

 
IV. a pedido do próprio servidor. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) todas as afirmativas. 
(B) nenhuma afirmativa. 
(C) somente três afirmativas. 
(D) somente duas afirmativas. 
(E) somente uma afirmativa. 

 

LEGISLAÇÃO  

 

QUESTÃO 21 
Os atuais cursos de Psicologia, legalmente autorizados, 
deverão adaptar-se às exigências estabelecidas na Lei           
nº 4.119/62, dentro de um ano após sua publicação. Ainda 
segundo essa lei, assinale a alternativa que traz uma 
informação correta.  
 
(A) As Faculdades que mantiverem curso de Psicólogo 

deverão organizar Serviços Clínicos e de aplicação à 
educação e ao trabalho – orientados e dirigidos pelo 
Conselho Federal de Psicologia – abertos ao público, 
gratuitos ou remunerados. 

(B) Os atuais portadores de diploma ou certificado de 
especialista em Psicologia, Psicologia Educacional, 
Psicologia Clínica ou Psicologia Aplicada ao Trabalho 
expedidos por estabelecimento de ensino superior 
oficial ou reconhecido, após estudos em cursos 
regulares de formação de psicólogos, com duração 
mínima de quatro anos ou estudos regulares em cursos 
de pós-graduação com duração mínima de um ano, 
terão direito ao registro daqueles títulos, como 
Psicólogos, e ao exercício profissional.  

(C) Aos alunos matriculados em cursos de especialização 
em Psicologia, Psicologia Educacional, Psicologia Clínica 
ou Psicologia Aplicada ao Trabalho, anteriormente à 
publicação dessa lei, serão conferidos, após a 
conclusão dos cursos, idênticos direitos, desde que 
requeiram o registro profissional no prazo de 90 dias.   

(D) Fica assegurado aos funcionários públicos efetivos o 
exercício dos cargos e funções, sob as denominações 
de Psicólogo, Psicologista ou Psicotécnico, em que 
tenham sido providos na data de entrada em vigor 
dessa lei. 

(E) As pessoas que, na data da publicação dessa lei, já 
venham exercendo ou tenham exercido, por mais de 
dez anos, atividades profissionais de psicologia 
aplicada, deverão requerer no prazo de 90 dias, após a 
publicação dessa lei, registro profissional de Psicólogo.    

 

QUESTÃO 22 

Os portadores do título de Doutor, obtido em Faculdade de 
Filosofia, e que tenham defendido tese sobre tema 
específico de Psicologia, ao requererem o registro 
profissional de Psicólogo, deverão instruir a petição com os 
seguintes documentos: 
 

I. Carteira de Identidade. 
II. Prova de quitação com o serviço militar. 
III. Título Eleitoral. 
IV. Diploma de Doutor devidamente registrado na 

Diretoria do Ensino Superior do M.E.C.. 
V. Um exemplar da tese de doutoramento. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, III e IV, somente. 
(B) I, III, IV e V, somente. 
(C) I, II e V, somente. 
(D) I, II, IV e V, somente.    
(E) todos. 
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QUESTÃO 23 

Conforme disposto no Decreto nº 79.822/77, que 
regulamenta a Lei nº 5.766/71, que criou o Conselho 
Federal e Conselhos Regionais de Psicologia, compete ao 
Conselho Federal: 
 
I. arrecadar anuidades, taxas, emolumentos e multas e 

adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua 
receita.  

II. decidir sobre os pedidos de inscrição do Psicólogo. 
III. expedir Carteira de Identidade de Profissional. 
IV. impor sanções previstas neste Regulamento (Decreto 

nº 79.822/77). 
V. zelar pela observância do Código de Ética Profissional 

do Psicólogo. 
VI. homologar inscrição dos Psicólogos. 
VII. funcionar como tribunal de auxílio consultivo às 

regionais no que tange à ética profissional. 
   
Quantos dos incisos acima estão corretos? 
 
(A) Seis, somente. 
(B) Cinco, somente. 
(C) Quatro, somente. 
(D) Três, somente. 
(E) Um, somente. 

 
 
 

QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa que contraria o Decreto                      
nº 79.822/77, no que concerne às Eleições.  
 
(A) Os membros do Conselho Federal serão eleitos pela 

Assembleia dos Delegados Regionais, que se reunirá 
ordinariamente no período compreendido entre 45 
(quarenta e cinco) e 30 (trinta) dias de antecedência, 
em relação à data de expiração do mandato. 

(B) A Assembleia será convocada pelo Presidente do 
Conselho Federal com antecedência de 30 (trinta) dias, 
em relação à data da realização da eleição. 

(C) Por falta não justificada à eleição, incorrerá o 
integrante da Assembleia Geral do Conselho Regional 
em multa correspondente a 1 (um) valor de referência 
regional, duplicado na reincidência, e à advertência ou 
censura. 

(D) Os membros do Conselho Regional serão eleitos pela 
Assembleia Geral do Conselho Regional, que se reunirá 
ordinariamente no período entre 45 (quarenta e cinco) 
e 30 (trinta) dias de antecedência, em relação à data da 
realização da eleição. 

(E) Os membros do Conselho Regional serão eleitos pelo 
sistema de voto pessoal, secreto e obrigatório dos 
integrantes da Assembleia Geral do Conselho Regional. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

A extinção ou perda do mandato de membro do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais ocorrerá pelos seguintes 
motivos, exceto: 
 
(A) por renúncia. 
(B) por superveniência de causa de que resulte o 

cancelamento da inscrição. 
(C) por condenação a pena superior a 2 (dois) anos em 

virtude de sentença transitada em julgado. 
(D) por ausência, sem motivo justificado, a 6 (seis) 

reuniões, consecutivas ou intercaladas, em cada ano. 
(E) por destituição da Assembleia dos Delegados Regionais 

ou da Assembleia Geral do Conselho Regional. 
 
 
 

QUESTÃO 26 

O Manual de Elaboração de Documentos tem como 
objetivo orientar o profissional psicólogo na confecção de 
documentos decorrentes das avaliações psicológicas e 
fornecer os subsídios éticos e técnicos necessários para a 
elaboração qualificada da comunicação escrita. As 
modalidades de documentos apresentadas foram sugeridas 
durante o I Fórum Nacional De Avaliação Psicológica, 
ocorrido em dezembro de 2000. Sobre o tema, leia as 
afirmativas. 
 
I. Tal Manual compreende os seguintes itens: Princípios 

norteadores da elaboração documental; Modalidades 
de documentos; Procedimento; Validade dos 
documentos; e Guarda dos documentos. 

 
II. A Declaração é um documento que visa a informar a 

ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas 
ao atendimento psicológico, com a finalidade de 
declarar, entre outros, a solicitação de afastamento 
e/ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação 
atestada do fato, em acordo com o disposto na 
Resolução CFP nº 015/1996. 

 
III. O relatório psicológico deve conter, no mínimo, 5 

(cinco) itens: identificação; descrição da demanda; 
conceito/ finalidade/ estrutura; análise; e conclusão. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) nenhuma. 
(B) I e II, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) I, somente. 
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QUESTÃO 27 

No Conselho Federal de Psicologia, funcionará uma 
Secretaria de Orientação e Ética com o objetivo, dentre 
outros, de coordenar as atividades de orientação e 
fiscalização da entidade, visando à unidade das diretrizes e 
eficiência das ações e assistir ao Plenário do CFP nos 
assuntos de sua competência. Tal secretaria será 
constituída pelo Secretário de Orientação e Ética, que a 
presidirá e pelo menos mais dois membros, indicados pelo 
Plenário, podendo ser conselheiros efetivos ou suplentes 
ou psicólogos convidados. Entre as atribuições dessa 
secretaria, segundo a Resolução CFP nº 19/2000, está a de:  

 

(A) conduzir os processos, responder a consultas e tomar 
as medidas relacionadas à legislação interna. 

(B) publicar, anualmente, o relatório dos trabalhos de 
todos os Psicólogos inscritos. 

(C) expedir resoluções e instruções necessárias ao bom 
funcionamento dos Conselhos Regionais. 

(D) conhecer e dirimir as dúvidas suscitadas pelos 
Conselhos Regionais e prestar-lhes assistência técnica 
permanente. 

(E) fixar a composição dos Conselhos Regionais, 
organizando e promovendo a instalação de tantos 
Conselhos quantos forem julgados necessários, 
determinando suas zonas de jurisdição. 
 
 

QUESTÃO 28 

As faltas disciplinares e infrações ao Código de Ética 
praticadas por psicólogos, no exercício profissional ou no 
cargo de Conselheiro, serão apuradas em todo o território 
nacional, pelos Conselhos de Psicologia, nos termos do 
Código de Processamento Disciplinar, instituído pela 
Resolução CFP nº 006/2007. O processo disciplinar 
ordinário apurará infringência à Resolução de natureza 
administrativa. Analise as seguintes afirmativas. 
 
I. A pena a ser aplicada nos processos disciplinares 

ordinários no processamento de infração cometida por 
pessoa jurídica será de multa, no valor de 0,5 (meia) a 
5 (cinco) anuidades, tendo como referência a anuidade 
praticada pelo Conselho Regional, no exercício em que 
esta vier a ser imposta, ou censura pública. 

 
II. Na aplicação da pena, o Plenário do Conselho Regional 

de Psicologia considerará em cada caso: a gravidade da 
falta; a especial gravidade das faltas relacionadas com 
o exercício profissional; a individualidade da pena; o 
caráter primário ou não do infrator. Em caso de 
reincidência, o valor da multa será dobrado, sem 
prejuízo das demais penas previstas em lei. 

 
III. Constatado ato passível de apuração, o Presidente do 

Conselho Regional de Psicologia citará a parte, por 
meio de Carta Registrada (AR), ou outro meio 
contrarrecibo, com a descrição das acusações 
imputadas, o seu enquadramento legal e o prazo para 
apresentação de defesa escrita no prazo de 5 (cinco) 
dias a contar de seu recebimento, com o aviso da 
concessão do direito de juntar documentos. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 
(A) todas. 
(B) I e II, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) I, somente. 

 

QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa que contraria a Resolução CFP                  
nº 003/2007 (que institui a Consolidação das Resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia), acerca da inscrição 
secundária nos Conselhos Regionais. 
 
(A) As atividades que se desenvolvam em tempo inferior a 

90 (noventa) dias por ano, em cada região, serão 
consideradas de natureza eventual e, por conseguinte, 
não sujeitarão o psicólogo à inscrição secundária. 

(B) O exercício da profissão, fora da área de jurisdição do 
Conselho Regional de Psicologia em que o profissional 
tem inscrição principal, não o obriga à inscrição 
secundária no Conselho competente. 

(C) Considera-se inscrição secundária o comunicado formal 
do psicólogo, ao CRP da jurisdição onde o trabalho será 
realizado, recebendo este um certificado de 
autorização do Conselho. 

(D) A inscrição secundária não acarretará ônus financeiro 
ao psicólogo. 

(E) Deverá se inscrever no Conselho Regional de Psicologia 
o portador de diploma de psicólogo que exerça 
atividades privativas dessa profissão, 
independentemente do seu enquadramento funcional 
na organização. 
 

QUESTÃO 30 

Em conformidade com o previsto na Lei nº 8.080/90, são 
estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Com base 
no exposto, considere as seguintes afirmativas.          
 

I. Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, 
entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio.        

 

II. O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.         

 

III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) todas. 
(D) II e III, somente. 
(E) II, somente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

QUESTÃO 31  
O padrão IEEE 802.11i fornece autenticação, integridade de 
mensagem e confidencialidade ao padrão 802.11 (Wi-Fi) na 
camada de enlace. A tecnologia que tem sido utilizada 
como sinônimo para o padrão 802.11i, embora seja 
tecnicamente uma marca registrada da Wi-Fi Alliance, é o: 
 
(A) EAP. 
(B) WEP. 
(C) TKIP. 

(D) WPA2. 

(E) PSK. 

 
QUESTÃO 32 

Para transferir arquivos de um sistema de computadores 
para outro um Analista em Informática pode utilizar o 
protocolo da camada de aplicação do conjunto de 
protocolos TCP/IP, conhecido como: 
 
(A) MIB.  
(B) TCP. 
(C) SMTP. 
(D) UDP. 
(E) FTP. 

 
QUESTÃO 33 

Roteadores são os dispositivos encarregados de 
encaminhar pacotes de uma rede para outra. Para 
determinar para onde enviar um pacote recebido o 
roteador faz uso de uma tabela de roteamento que pode 
ser estática ou dinâmica. As tabelas dinâmicas são 
montadas utilizando-se protocolos de roteamento 
interiores ou exteriores a uma rede ou conjunto de redes 
que está sob uma única administração ou política de 
roteamento. O protocolo de roteamento interior que envia 
mensagens de atualização de roteamento em intervalos 
regulares de tempo ou quando a topologia da rede é 
alterada, e que utiliza uma única métrica para roteamento 
(a contagem de saltos, ou hops) para medir a distância 
entre a rede de origem e a de destino, é o protocolo: 
 
(A) ARP. 
(B) IGMP. 
(C) RIP. 
(D) RLC. 
(E) BGP. 

 
QUESTÃO 34 

O SNMP é um protocolo utilizado em gerenciamento de 
redes, que: 
 
(A) não se aplica a redes heterogêneas. 
(B) é definido na camada de rede do modelo TCP/IP. 
(C) não faz uso do protocolo UDP. 
(D) não é orientado a conexão. 
(E) é complexo e necessita de muito processamento. 

QUESTÃO 35 

Considere o texto a seguir: 
 

Quando o telefone é retirado do “gancho”, o circuito se 
fecha realizando o chamado loop de corrente. Neste 
momento, uma corrente de x mA circula nessa linha, 
suficiente para que a rede de telefonia perceba que este 
aparelho deseja realizar uma chamada. Imediatamente o 
aparelho recebe um tom de discagem indicando que está 
habilitado para utilizar os serviços da rede.  
 

(http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialconvdados/pagina_1.asp) 

 
O valor de x, no texto, é:  
 
(A) 40. 
(B) 5. 
(C) 9. 
(D) 20. 
(E) 12. 

 
 
 

QUESTÃO 36 

Utilizando o IP v4, um Analista deseja criar 28 sub-redes 
com 5 hosts cada. Para isso, ele deve usar a máscara de 
rede Classe C: 
 
(A) 255.255.255.248.  
(B) 255.255.255.128. 
(C) 255.255.255.192. 
(D) 255.255.255.252. 
(E) 255.255.255.224. 
 
 
 

QUESTÃO 37 

Considere a imagem a seguir, referente ao nível de 
interação entre processos no decorrer do tempo, no 
gerenciamento de projetos com PMBOK. 

 
Guia PMBOK® - Quinta Edição 

 
As lacunas I, II e III na imagem são preenchidas, correta e 
respectivamente, com: 
 
(A) Iniciação; Planejamento; Execução. 
(B) Planejamento; Execução; Monitoramento e Controle. 
(C) Iniciação; Execução; Finalização. 
(D) Planejamento; Execução; Integração. 
(E) Execução; Planejamento; Melhoria Continuada. 
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QUESTÃO 38 

Nas redes que usam Asynchronous Transfer Mode (ATM), 
os dados são enviados em pequenos pacotes chamados de 
células, com tamanho de:  
 
(A) 256 bytes. 
(B) 53 bytes. 
(C) 512 bytes. 
(D) 1024 bits. 
(E) 128 bytes. 
 
 
 

QUESTÃO 39 

O modelo corporativo para Governança de TI mais 
conhecido atualmente é o COBIT 5, que tem como um dos 
cinco princípios básicos: 
 
(A) realizar a gestão dos serviços de TI para agregar valor 

ao negócio. 
(B) gerenciar os projetos de TI de forma integrada. 
(C) realizar a gestão dos processos de negócio da 

organização. 
(D) garantir a qualidade dos processos de governança e 

gestão. 
(E) distinguir a Governança da Gestão. 
 
 
 

QUESTÃO 40 

Em uma janela de prompt de comando com privilégios 
elevados em um servidor com o Windows Server 2008, um 
usuário membro do grupo Administradores deseja realizar 
instalações ou remoções automatizadas de funções (holes), 
serviços de função (hole services) e recursos (features). Para 
isso poderá utilizar a ferramenta: 
 
(A) NetshManager.exe. 
(B) ServerManagerCmd.exe. 
(C) NetManager.exe. 
(D) MSConfigManager.exe. 
(E) MSServeerManager.exe. 

 
 
 

QUESTÃO 41 

Em uma máquina que utiliza o Windows Server 2008 houve 
problemas com o servidor DNS e, após a resolução, certos 
clientes informaram que conseguem acessar alguns sites, 
mas não conseguem acessar outros. Considerando que isso 
aconteceu porque no cache local do cliente existem 
registros que podem não ser mais válidos, para resolver o 
problema um Analista liberou e redefiniu o cache do 
resolvedor do cliente DNS utilizando o comando: 
  
(A) nslookup /cleardns 
(B) ipconfig /flushdns 
(C) nslookup /flushdns 
(D) ipconfig /renew 
(E) ipconfig /release 
 

QUESTÃO 42 

No Linux, para definir que a senha do usuário xpto expirará 
após 10 dias e que ele será avisado com 2 dias de 
antecedência para trocar a senha, utiliza-se o comando: 
 
(A) passwd -x 10 -w 2 xpto 
(B) makepasswd -d 10 -m 2 xpto. 
(C) adduser -w 10 -i 2 xpto 
(D) password -w 10 -x 2 xpto 
(E) chage -x 10 -i 2 xpto 

 
 

QUESTÃO 43 

No Linux, para aplicar a permissão total ao diretório xpto 
para o dono, para o grupo e para outros, utiliza-se o 
comando: 
 
(A) chmod 644 xpto 
(B) chown 544 xpto 
(C) chown 755 xpto 
(D) chmod 765 xpto 
(E) chmod 777 xpto 

 
 

QUESTÃO 44 

Para listar arquivos e pastas ocultos no Linux, o comando ls 
deve ser utilizado com o parâmetro: 
 
(A) -a 
(B) -h 
(C) -f 
(D) -c 
(E) –t 

 
 

QUESTÃO 45 

O sistema de arquivos do Linux ext4 apresenta bom 
desempenho, escalabilidade e confiabilidade. Teoricamente 
pode suportar volumes com tamanho máximo de até: 
 
(A) 1 terabyte. 
(B) 100 gigabytes. 
(C) 1 exabyte. 
(D) 10 gigabytes. 
(E) 1 petabyte. 
 
 
 

QUESTÃO 46 

A norma ISO 27001 afirma que a organização deve 
identificar e avaliar opções para o tratamento de riscos, 
considerando um conjunto de ações que não inclui: 
 
(A) transferir os riscos. 
(B) evitar riscos. 
(C) negar os riscos. 
(D) aplicar os controles apropriados. 
(E) aceitar os riscos. 
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QUESTÃO 47 

Considere as recomendações seguintes. 
 
I. Colocar as linhas de energia e de telecomunicações 

que entram nas instalações de processamento da 
informação no subterrâneo, sempre que possível. 
 

II. Proteger o cabeamento de redes contra interceptações 
não autorizadas ou danos, por exemplo, usando 
conduítes. 

 
III. Segregar os cabos de energia dos cabos de 

comunicações, para evitar interferências. 
 
IV. Marcar de forma clara e identificável os cabos e 

equipamentos, a fim de minimizar erros de manuseio. 
 
Com relação à segurança do cabeamento, a norma ISO 
27002 sugere que sejam considerados os itens: 
 
(A) todos. 
(B) III e IV, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I e IV, somente. 
(E) I e II, somente. 
 
 

QUESTÃO 48 

“É baseado na técnica de espelhamento. Nesta 
configuração do RAID, os dados são espelhados para 
oferecer uma tolerância à falha. O conjunto do RAID 
consiste de dois drives de discos e todas as gravações são 
feitas em ambos os discos. O espelhamento é transparente 
ao host. Durante uma falha do disco, o impacto na 
recuperação dos dados em um RAID desse nível é o menor 
entre todas as implementações RAID. Isso porque a 
controladora do RAID utiliza o drive espelhado para a 
recuperação de dados. É adequado para aplicativos que 
necessitam de uma alta disponibilidade sem restrições de 
custo.” 
 
O texto acima apresenta o nível do RAID:  
 

(A) 0. 
(B) 3. 
(C) 1. 
(D) 5. 
(E) 6. 
 
 

QUESTÃO 49 

SAN é uma rede dedicada e de alta velocidade de 
servidores e dispositivos de armazenamento 
compartilhados, que permite a consolidação e o 
compartilhamento do armazenamento por múltiplos 
servidores. As implantações mais comuns de SAN são: 
 

(A) Host-Based SAN e Optical SAN. 
(B) Central SAN e Distributed SAN. 
(C) Stateless SAN e Stateful SAN. 
(D) FibreChannel (FC) SAN e IP SAN. 
(E) Host-Based SAN e Distributed SAN. 

QUESTÃO 50 

O Bacula é uma ferramenta de backup distribuída, de uso livre 
e formada por daemons. O daemon cliente do Bacula é o: 
 
(A) Director Daemon. 
(B) Storage Daemon. 
(C) Front Daemon. 
(D) Request Daemon. 
(E) File Daemon. 

 
ESPAÇO PARA RASCUNHO 
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PROVA DISCURSIVA 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1 Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua resposta, verifique imediatamente se o número 
de sequência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTÃO-RESPOSTA. 
 

2 A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul; não serão 
permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas. 

 
3 A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local, que não o 

apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a detecção de qualquer 
marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da prova. 

 
4 A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova. A folha rascunho no caderno de 

provas é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade. 
 
5 O texto deverá ter extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas.  
 
6 Receberá nota 0 (zero) na prova discursiva os casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver texto com quantidade 

inferior a 15 (quinze) linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de identificação em local indevido, se o 
texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no item 2, ou apresentar letra ilegível. 

 
QUESTÃO 

 
Considere hipoteticamente que o Conselho Federal de Psicologia recebeu o endereço IP 192.168.2.0/27 para ser utilizado em 
sua rede interna, mas, por questões técnicas e operacionais, necessita de 6 sub-redes, com 30 hosts cada. 
 
Nestas condições, elabore um texto dissertativo explicando os questionamentos a seguir:  
 
- Como se encontra a máscara da rede?  
- O que significa /27? 
- Como determinar as sub-redes e os hosts de cada sub-rede? 
- Como encontrar o endereço de rede e broadcast das sub-redes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

AO RECEBER SUA FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, NÃO ASSINE E NÃO ULTRAPASSE 30 LINHAS. -14- 

 

FOLHA DE RASCUNHO 
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 

 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

26 
  

27 
  

28 
  

29 
  

30 
  


