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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Julgue os próximos itens, relativos a sistemas operacionais. 

51 O sistema operacional atua como alocador e gerenciador dos 

recursos que um sistema computacional possui, tais como 

tempo de CPU, espaço de memória e dispositivos de 

entrada/saída. 

52 No sistema operacional, o bloco de controle de processo 

(BCP) representa e guarda informações associadas a um 

processo, como, por exemplo, o seu estado pronto ou em 

execução. 

53 Thread ocorre quando o sistema operacional retira um 

processo corrente da CPU, para executar uma rotina do 

kernel, e faz-se necessário salvar o contexto corrente do 

processo em execução, para depois retomá-lo. 

54 Embora o processo deva estar na memória para ser 

executado, ele pode ser transferido temporariamente da 

memória principal para uma memória de retaguarda, como 

um disco, por exemplo, caso se faça necessário realizar um 

swapping devido a uma alteração nos requisitos da memória 

que tenha sobrecarregado a memória disponível, que precisa 

ser liberada. 

55 Na alocação de memória contígua, utiliza-se a segmentação 

de área de memória, de modo que a paginação não seja 

fragmentada, ou seja, cada processo fica contido em uma 

única seção da memória, contígua à seção que contém o 

próximo processo. 

56 O gerenciamento de memória pode ocorrer por meio do 

método básico, no qual um processo que está para ser 

executado tem suas páginas carregadas em quaisquer 

quadros de memória disponíveis a partir de sua origem, por 

exemplo, de um sistema de arquivos. 

57 Considerando-se que 73, 5, 84, 8 seja a lista referente aos 

números de cilindros requeridos a um dispositivo magnético 

de entrada/saída para blocos nos cilindros e, ainda, que o 

cabeçote do disco esteja inicialmente no cilindro 7 e se 

movimente na sequência 7, 8, 5, 73, 84, é correto inferir que 

um algoritmo do tipo scan ou elevador busca atender a 

solicitação mais próxima da posição corrente do cabeçote, a 

cada busca. 

Julgue os próximos itens, a respeito do Windows Server 2016 e 

do RedHat Enterprise Linux 7. 

58 Considere que o servidor Windows Server Essentials esteja 

hospedado no Microsoft Azure e deseje-se que o conteúdo 

seja armazenado em cache no escritório local, caso um 

computador cliente solicite o conteúdo de um servidor 

Windows Server Essentials remoto, de modo que outros 

computadores no mesmo escritório possam obter o conteúdo 

localmente, sem necessitar acessá-lo pela WAN. Nesse caso, 

uma solução adequada é utilizar, no Windows Server 2016, o 

recurso BranchCache, que visa otimizar o uso da Internet e 

melhorar o desempenho de aplicativos em rede. 

59 Considere que se deseje criar uma área de trabalho virtual 

(virtual desktop infrastructure — VDI) utilizando-se 

diferentes sistemas operacionais na mesma máquina física, 

com vistas a validar a segurança dos dados nesses sistemas 

operacionais e aplicativos. Nessa situação, para que se atinja 

o objetivo desejado, é adequado criar, por meio do Microsoft 

Hyper-V Server 2016, máquinas virtuais com sistemas 

operacionais distintos, blindadas e de inicialização segura 

para realizar testes contra malware e outros acessos não 

autorizados nas máquinas virtuais. 

60 Na situação em que vários aplicativos desenvolvidos e 
baseados em microsserviços com abordagem de containers 
devem ser disponibilizados aos usuários de uma organização, 
é correto instalar e configurar a OpenShift Container 
Platform, que é a solução de gerenciamento de containers da 
RedHat, pois não há solução da Microsoft que oferte 
serviços de Kubernetes para disponibilização desses 
aplicativos. 

61 Considere que se deseje implementar uma camada extra de 
segurança no servidor instalado com RedHat 7, para que 
determinados recursos do sistema operacional sejam 
permitidos por meio de políticas de segurança. Nesse caso, é 
correto instalar e configurar o SELinux, de modo que seja 
possível definir controles de acesso estabelecidos em 
políticas de segurança, criando-se, assim, um conjunto de 
regras que estabelecem para o SELinux o que pode e o que 
não pode ser acessado. 

62 Considere que se deseje implementar a funcionalidade de 
sign-on único em domínios do Microsoft Windows 2016 e 
do RedHat 7, de modo que, com credenciais do active 
directory, seja possível acessar recursos do Linux sem 
necessidade de autenticação digital adicional. Nessa 
situação, para que esse objetivo seja atingido, é correto 
configurar, no RedHat 7, o gerenciamento de identificações, 
utilizando-se o Realmd, de modo que haja confiança entre 
domínios do Kerberos, sendo, assim, desnecessária a 
sincronização entre os dois repositórios de identidade. 

Julgue os itens seguintes, relativos a redes de computadores. 

63 No protocolo Ethernet 10GBASE-T, os dados podem 
trafegar a 10 gigabits por meio de comutadores full-duplex e, 
ainda que um comutador e um nó possam enviar quadros um 
ao outro ao mesmo tempo, é exigido implementar protocolos 
parao controle e o acesso ao meio de transmissão, como o 
MAC (media access control). 

64 Encapsulamento ocorre, por exemplo, quando uma 
mensagem, ao percorrer uma pilha de protocolo, indo da 
camada de aplicação para a de transporte, recebe 
informações de cabeçalho desta última camada, e o segmento 
da camada de transporte encapsula a mensagem da camada 
de aplicação. 

65 Por operar na camada 3 de rede do modelo OSI, o roteador é 
responsável por fazer o roteamento de pacotes IP e, por isso, 
não realiza comunicação com redes WAN, sendo limitado às 
LAN. 

66 O switch envia os quadros somente para a porta de destino, 
por meio da análise do quadro e da obtenção do MAC 
(media access control) destino, o qual é checado em uma 
tabela interna que contém todos os endereços MAC das 
interfaces de rede dos computadores da rede. 

67 No padrão iSCSI para a transferência de dados SCSI em 
redes IP, o host ou servidor iSCSI envia solicitações a um nó 
e cada nó iniciador e de destino recebe um identificador 
exclusivo estendido (EUI) aos nomes de nó mundiais 
(WWNNs) usados para identificar dispositivos em uma 
malha Fibre Channel. 

68 Com o recurso multipath iSCSI, é possível configurar várias 
rotas entre um servidor e seus dispositivos de 
armazenamento, o que permite tanto equilibrar a carga de 
tráfego quanto prover failover. 

69 Hubs são equipamentos concentradores que trabalham na 
camada 1 do modelo OSI e que reenviam os quadros que 
recebem para todas as suas portas, repetindo-os para os 
outros computadores interligados a eles. 
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Julgue os itens subsecutivos, com relação a modelo de referência 
OSI e TCP/IP. 

70 Na camada de transporte, os protocolos TCP e UDP proveem 
serviços de fluxo: o primeiro fragmenta mensagens longas 
em segmentos mais curtos e provê mecanismo de controle de 
congestionamento; o segundo provê serviço não orientado a 
conexão e controla o congestionamento por meio de janelas 
deslizantes. 

71 As camadas de rede e de enlace pertencem tanto ao TCP/IP 
quanto ao modelo OSI, e, em ambos, ainda que elas 
trabalhem em conjunto para transmitir os datagramas, a 
camada de rede independe dos serviços da camada de enlace, 
pois, por meio de uma série de roteadores entre a origem e o 
destino, a camada de rede passa os datagramas para a de 
enlace a cada nó. 

72 A camada de apresentação existe somente no modelo OSI e 
tem como objetivo prover a interpretação dos dados para a 
camada de aplicação, por meio da delimitação e 
sincronização da troca de dados, incluindo pontos de 
verificação e de recuperação. 

Julgue os próximos itens, a respeito da segurança da informação. 

73 O firewall, embora não consiga bloquear pacotes de 
requisição de eco ICMP, é capaz de inspecionar datagramas 
de segmentos de redes, evitando que datagramas suspeitos 
entrem na rede interna. 

74 A vinculação de uma chave privada a uma pessoa em 
particular é feita pela autoridade certificadora (AC), a qual, 
assim que verifica a identidade da pessoa, cria um certificado 
que vincula essa chave à pessoa e que, por segurança, não 
guarda a chave pública. 

75 As ferramentas antispam coletam endereços de email 
mediante varreduras em páginas web e banco de dados, com 
vistas a proteger dados pessoais e financeiros do usuário, 
impedindo o fornecimento desses dados quando do acesso a 
páginas falsas. 

76 Os antivírus baseados em heurísticas são ferramentas 
antimalware que visam detectar e remover códigos 
maliciosos por meio de estruturas, instruções e 
características desses códigos. 

Julgue os próximos itens, a respeito de arquitetura em nuvem e 
virtualização. 

77 A seguinte situação hipotética caracteriza um software como 
serviço: uma empresa disponibiliza acesso via Internet para 
um editor de textos, por meio de navegador web; os usuários 
pagam pelo uso e não possuem controle sobre a 
infraestrutura de nuvem que provê o editor de textos. 

78 Considere que uma organização faça uso, para atividades 
distintas, de duas infraestruturas de cloud privadas, que 
sejam separadas geograficamente e não permitam a 
portabilidade de aplicativos entre elas. Nesse caso, a 
organização possui infraestrutura do tipo cloud híbrida.  

79 Uma infraestrutura como serviço em nuvem proporciona ao 
usuário implantar aplicativos criados com o uso de 
programação, sem a necessidade de provisionar recursos de 
rede, armazenamento e processamento. 

80 Considere que um provedor de serviço de infraestrutura 
disponibilize recursos para seus usuários, que podem fazer 
uso em formato multi-tenant e têm flexibilidade para 
aumentar e diminuir rapidamente o uso de recursos. Nessa 
situação, a infraestrutura tem características de uma nuvem 
computacional. 

81 O consumo compartilhado de cinco aplicações em um 
servidor físico que utiliza controles de um servidor de 
aplicações para manter a disponibilidade de cada aplicação 
com configurações distintas caracteriza o uso de 
virtualização. 

Acerca do servidor de aplicações JBoss, julgue os itens seguintes. 

82 O comando EAP_HOME/bin/standalone.sh permite 

iniciar o JBoss de forma autônoma, considerando-se que, 

nesse comando, EAP_HOME seja o diretório de instalação. 

83 O arquivo de configuração host-master.xml deve ser 

utilizado para configurar os detalhes necessários para o 

funcionamento de um servidor em formato standalone.  

84 Os datasources são configurações que definem como os 

bancos de dados serão acessados por aplicativos Java; no 

JBoss, o datasource do tipo non-XA não gera nenhuma 

carga adicional e deve ser utilizado para aplicativos em que 

as transações sejam distribuídas em vários bancos de dados.  

85 No JBoss, os datasources de um servidor podem ser 

configurados pela CLI (command line interface). 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<module xmlns="urn:jboss:module:1.0" 

name="com.mysql"> 
 <Resources> 
  <Resource-root path="mysql-connector- 

java-5.1.15.jar"/> 
  </resources> 
  <dependencies> 
   <module name="javax.api"/> 

   <module name="javax.transaction.api"/> 
  </dependencies> 
</module> 

 

Tendo como referência inicial o conteúdo do arquivo de nome 

module.xml do JBoss, apresentado acima, julgue os itens 

subsequentes. 

86 EAP_HOME/conf é o diretório padrão dos módulos; para que 

seja possível pesquisar em diretórios diferentes, o novo 

diretório deve ser configurado na variável JBOSS_PATH. 

87 Das configurações apresentadas, infere-se que o nome do 

módulo é com.mysql. 

88 Qualquer módulo pode se tornar global, desde que ele seja 

adicionado à lista de módulos globais, sendo desnecessárias 

alterações no módulo em si. 

Considerando que a variável $CATALINA_HOME seja o diretório 

base da instalação, julgue os itens subsecutivos, a respeito de 

Tomcat. 

89 JDBCRealm é uma implementação da interface Tomcat 

Realm que procura usuários em um banco de dados 

relacional acessado por meio de um driver JDBC. 

90 Para deploy de um aplicativo web, uma abordagem é copiar 

para o diretório $CATALINA_HOME/webapps o arquivo em 

formato WAR; quando o Tomcat for iniciado, o arquivo será 

expandido e executará o aplicativo. 

91 Para visualizar a lista de hosts virtuais em uma instância 

Tomcat, é correto usar o comando a seguir, considerando-se 

que o usuário e a senha sejam teste e que o endereço do 

servidor Tomcat seja a própria máquina. 
curl -u teste:teste  

http://localhost: 8080 /host-manar/text/ 
list?instances 

92 O arquivo web.xml permite o gerenciamento de acesso a 

recursos por meio de roles; para controlar o acesso à 

interface html de gerenciamento, a role manager-gui deve 

ser configurada nesse arquivo. 
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Com relação ao sistema gerenciador de banco de dados Oracle, 

julgue os próximos itens. 

93 O Oracle possui uma versão conhecida como banco de dados 

autônomo, que é capaz de aplicar atualizações 

automaticamente sem tornar indisponível o serviço provido. 

94 Um banco de dados executado em modo de ARCHIVELOG 

permite que arquivos de redo log atualizem, em tempo real, 

banco de dados em formato active. 

95 Arquivos de controle possuem formato texto plano, que 

registra toda a estrutura lógica do banco de dados; sem eles, 

o banco pode ser montado, mas não pode ser recuperado em 

caso de incidente. 

96 No utilitário SQLPlus, o uso do comando CONNECT 

teste/teste AS SYSDBA permite a conexão ao Oracle 

com direitos administrativos capazes de iniciar uma instância 

de banco de dados, considerando-se que, nesse comando, 

teste define usuário e senha.  

Acerca de PostgreSQL, julgue os itens a seguir. 

97 O arquivo pg_hba.conf controla a autenticação de usuários 

e hosts, de acordo com a sua origem; quando o parâmetro 

trust é utilizado na opção auth-metod, são aceitas 

conexões desde que o usuário se autentique usando senha. 

98 No PostgreSQL, os parâmetros podem ser passados via shell; 

como exemplo, o comando abaixo enviará os logs para o 

sistema de logs syslog, que é mantido pelo sistema 

operacional Linux. 

postgres -c log_connections=yes -c 

log_destination='syslog' 

99 Com PostgreSQL é possível criar um banco de dados 

utilizando-se outro como template: se o nome do banco de 

dados que já exista for database01 e o nome do banco a 

ser criado for database02, então o comando a ser usado 

será o seguinte. 

CREATE DATABASE database02 CLONE  

database01; 

A respeito de MySQL, julgue os itens subsequentes. 

100 Para o MySQL suportar conexões seguras com TLS 

(transport layer security) especificamente e somente na 

versão 1.2 da TLS, deve-se adicionar, no arquivo my.cnf, a 

entrada tls_connections=TLSv1.2 e o servidor mysql 

deve ser reiniciado. 

101 O comando a seguir permite a execução de um backup de 

todas as bases de dados, que serão armazenados em um 

arquivo de nome backup.sql. 

mysqldump --all-databases > backup.sql 

102 O comando a seguir permite que o usuário jose se conecte 

ao servidor no endereço 192.168.0.10, com a senha 

solicitada para digitação. 

mysql -h 192.168.0.10 -u jose-p 

Julgue os próximos itens, a respeito de arquitetura de TI. 

103 A arquitetura de TI trata, geralmente, das arquiteturas dos 
processos de negócio, dos dados, das aplicações e da 
infraestrutura. 

104 Os mainframes e o modelo cliente/servidor são exemplos de 
arquitetura de TI. 

105 A principal desvantagem da arquitetura de TI do tipo 
computação em nuvem é que, ao se realizar a otimização do 
uso dos recursos, há perda considerável de flexibilidade. 

106 Um software de virtualização, em geral, tem a função de 
otimizar o armazenamento e a demanda de processamento; 
todavia, com ele, não é possível realizar a distribuição da 
carga de trabalho.  

107 Embora a clusterização seja uma técnica muito eficiente para 
a arquitetura de datacenters, com ela não é possível resolver 
o problema da falta de recursos em servidores físicos. 

108 Em um datacenter virtualizado, cada pool de recursos é 
representado por um conjunto de blades, storage e rede. 

Acerca da conteinerização de aplicações e DevOps, julgue os 
itens subsequentes. 

109 Uma imagem de contêiner tem como característica a 
imutabilidade, ou seja, ela não muda após a sua construção; 
no entanto, ela pode ser configurada. 

110 Um contêiner é definido como um sistema operacional 
completo, incluindo-se o kernel e um conjunto de aplicações. 

111 As aplicações conteinerizadas gerenciadas por plataformas 
nativas de nuvem não exercem controle sobre seus ciclos de 
vida. 

112 As organizações DevOps não possuem controles eficientes 
como, por exemplo, a separação de tarefas e revisões de 
segurança manuais ao final do projeto; por isso, o DevOps 
é incompatível com segurança da informação e 
conformidade. 

113 DevOps é uma tecnologia que pode ser empregada somente 
em softwares da categoria open source. 

114 DevOps permite que os desenvolvedores aumentem a sua 
produtividade.  

Julgue os itens subsequentes, com relação ao Decreto 
n.º 10.332/2020, que institui a estratégia de Governo Digital, no 
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 
federal. 

115 Aprovar os planos de transformação digital dos órgãos e das 
entidades inclui-se entre as competências da Secretaria de 
Governo Digital da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério 
da Economia. 

116 Os órgãos e as entidades que adotarem o Plano de 
Transformação Digital, o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e o Plano de Dados Abertos 
deverão revisá-los para adequar o seu conteúdo às 
disposições do decreto em questão, no prazo de 180 dias, 
contado da data da publicação. 

117 No objetivo plataformas e ferramentas compartilhadas, 
inclui-se a iniciativa de consolidar mil e quinhentos 
domínios do governo federal no portal único <gov.br>, até 
2024. 

118 Entre os objetivos a serem atingidos por meio da Estratégia 
de Governo Digital, estão implementar a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, no âmbito do governo federal; 
garantir a segurança das plataformas de governo digital; e 
disponibilizar a identificação digital ao cidadão. 

119 O órgãos e as entidades da administração pública federal 
devem solicitar, ao usuário do serviço público, requisitos, 
documentos, informações e procedimentos cuja exigibilidade 
não esteja informada no portal único <gov.br>. 
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120 O Comitê de Governança Digital será presidido pelo representante da Secretaria-Executiva ou da unidade equivalente, o qual 
deverá ser ocupante de cargo em comissão de nível equivalente ou superior ao nível 5 do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores. 

Espaço livre 


