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Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE IMBÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

 

Essa é a hora de alinhar os relacionamentos profissionais 

 
Por Fernando Mantovani 
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Nunca completei uma maratona. Mas já ouvi várias pessoas dizerem que se trata de um 

desafio tanto psicológico quanto físico. Isso tem me levado a encarar a quarentena como um 

exercício similar ao da corrida de rua de longa distância. Cada dia é um quilometro rodado e a 

gente não pode perder a concentração. É por isso que acho importante estarmos cercados de 

inspirações e fazer o que tem que ser feito, sem perdermos de vista o que está por vir. 

Com foco na retomada – que cedo ou tarde vai acontecer –, sugiro atenção especial ___ 

pessoas que estão ao seu redor e contribuem para o desenvolvimento da sua empresa, do seu 

negócio, da sua área ou da sua carreira, como os clientes. 

Nunca perca a proximidade com o cliente, independentemente do momento da economia, 

do País ou da sua empresa e da dele. Aqui, não estou falando especificamente de laços de 

amizade, mas de uma relação na qual você demonstre ser um fornecedor interessado em 

entender os desafios enfrentados e buscar formas de agregar valor ao negócio. Se o seu interesse 

for genuíno, quando houver uma oportunidade, você ou a marca da sua empresa certamente 

serão lembrados. 

O distanciamento social trouxe desafios para profissionais de todas as faixas da pirâmide. 

Quando falamos especificamente dos líderes, muitos, da noite para o dia, precisaram abrir mão 

do microgerenciamento e lidar com a gestão remota. Aproxime-se do seu e procure entender 

qual avaliação ele faz do seu desempenho nos últimos meses, em quais pontos se destacou, em 

que precisa melhorar e o que ele espera de você nos próximos meses. Nesse bate-papo, 

aproveite para apresentar suas considerações, necessidades e percepções. É dever do líder 

propor uma conversa de feedback. Porém, o colaborador que toma essa iniciativa é sempre visto 

como alguém interessado em evoluir. 

Uma das grandes vantagens do trabalho presencial é a troca que existe entre os 

profissionais. Nesse ambiente tradicional, sempre ganhamos ao poder completar um raciocínio 

ou ter uma ideia com base em algum comentário do colega da mesa ao lado ou solicitar ajuda 

de alguém que julgamos estar mais disponível. Para não perder essa proximidade, retome ou 

mantenha o contato com os parceiros de trabalho e demonstre disposição para ajudar, sempre 

que possível. 

A pandemia tem nos ensinado muito sobre composição de equipes. Tem sido um momento 

valioso para os gestores avaliarem quais são as habilidades de um profissional capaz de superar 

períodos de crise. Agora que já estamos mais habituados ___ rotina, chegou a hora de calibrar 

essa parceria. Então, mapeie o nível de satisfação, desempenho e estresse dos profissionais. 

Dimensione a carga de trabalho. Se alguém estiver sobrecarregado, considere redistribuir as 

tarefas ou contratar um profissional de projetos para absorver a demanda extra por um período 

determinado. Caso precise aumentar a equipe de maneira definitiva, comece a afinar o escopo 

da vaga considerando tudo o que vivemos nos últimos meses. 

Alguns indicadores começam a mostrar que há sinais de melhora da economia, como o 

movimento nas cidades e certo interesse das empresas em voltar a recrutar. Tudo de uma forma 

bastante cautelosa e tímida. Porém em escala crescente, se compararmos semana ___ semana. 

O aquecimento será lento, mas gradual. E, devemos aproveitar o momento atual para 

capitalizar em cima de todo o esforço investido nos últimos meses. Afinal, a maratona é longa, 

mas cada dia estamos mais perto do fim. 

 
(Disponível em: https://exame.com/blog/sua-carreira-sua-gestao/essa-e-a-hora-de-alinhar-os-

relacionamentos-profissionais/ – texto adaptado especialmente para esta prova). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exame.com/blog/sua-carreira-sua-gestao/essa-e-a-hora-de-alinhar-os-relacionamentos-profissionais/
https://exame.com/blog/sua-carreira-sua-gestao/essa-e-a-hora-de-alinhar-os-relacionamentos-profissionais/
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QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. O autor usa o exemplo de uma atividade esportiva a fim de ilustrar seus sentimentos durante o 

período de isolamento social. 

II. O assunto principal do texto é o relacionamento com o cliente. 

III. De acordo com o texto, a responsabilidade pela busca por feedback é do colaborador e cabe ao 

gestor estar disponível para tanto. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO indica uma sugestão do autor para melhoria no 

ambiente de trabalho. 
 

A) A compreensão dos desafios do momento no que tange à relação com os clientes. 

B) Os colaboradores devem buscar colocar suas opiniões e sugestões aos seus gestores. 

C) A contratação de profissionais novos deve ser suspensa em virtude da crise econômica. 

D) Os gestores precisam estar atentos a possíveis situações de excesso de trabalho. 

E) É preciso pensar em estratégias que gerem lucros advindos dos esforços atuais. 
 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale as alternativas que 

completam correta e respectivamente as lacunas das linhas 06, 31 e 39. 
 

A) às – à – à 

B) às – à – a 

C) às – a – a 

D) as – à – à 

E) as – a – à 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que indica um sinônimo possível para a palavra “escopo”     (l. 

36). 
 

A) Objetivo. 

B) Cuidado. 

C) Bom senso. 

D) Critério. 

E) Prudência. 
 

 

QUESTÃO 05 – Considerando a formação do período composto, analise as assertivas a respeito da 

oração a seguir: “Para não perder essa proximidade” (l. 26): 
 

I. A oração destacada indica uma finalidade. 

II. A preposição “para” poderia ser substituída por “para que” sem alteração do sentido do período. 

III. Caso substituíssemos a preposição “para” por “a fim de”, deveríamos fazer alterações na oração 

a fim de que se mantivesse a correção gramatical. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica o número correto de orações que compõem o período 

a seguir: “Se alguém estiver sobrecarregado, considere redistribuir as tarefas ou contratar um 

profissional de projetos para absorver a demanda extra por um período determinado” (l. 33-35). 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que NÃO expressa uma ordem por não estar no modo 

imperativo. 

 

A) “Nunca perca a proximidade com o cliente” (l. 09). 

B) “Aproxime-se do seu” (l. 17). 

C) “aproveite para apresentar suas considerações” (l. 20). 

D) “É dever do líder propor uma conversa de feedback” (l. 20-21). 

E) “mantenha o contato com os parceiros de trabalho” (l. 27). 

 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica a correta transposição da oração a seguir para o 

pretérito perfeito do indicativo: “há sinais de melhora da economia” (l. 37). 

 

A) Haviam sinais de melhora da economia. 

B) Haveriam sinais de melhora da economia. 

C) Haveria sinais de melhora da economia. 

D) Houveram sinais de melhora da economia. 

E) Houve sinais de melhora da economia. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica o termo que NÃO exerce a função de adjunto 

adnominal na frase: “uma (1) relação na qual você (2) demonstre ser um (3) fornecedor interessado 

(4) em entender os (5) desafios enfrentados” (l. 11-12). 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 10 – Analise as assertivas a seguir a respeito da palavra “sobrecarregado” (l. 33): 

 

I. A palavra é formada por derivação parassintética. 

II. Trata-se de um adjetivo polissílabo e proparoxítono. 

III. Um sinônimo possível da palavra é “atarefado”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – De acordo com as disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Imbé, são Comissões Temporárias: 
 

I. Comissão Processante. 

II. Comissão de Constituição e Justiça. 

III. Comissão Representativa da Câmara Municipal. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 12 – O Art. 94 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Imbé define 

que proposição é toda matéria sujeita à deliberação do Plenário, devendo ser redigida com clareza e 

em termos explícitos e sintéticos. Segundo o referido artigo, entre outras, estão as seguintes 

proposições: 
 

I. Indicação. 

II. Requerimento. 

III. Pedido de Informações. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 13 – O Art. 18 da Lei Municipal nº 1.424/2013, que dispõe sobre o quadro de cargos e 

funções públicas, o Plano de Carreira, a remuneração dos servidores do Legislativo Municipal de Imbé, 

define que a promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a passagem do 

servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. Segundo as disposições do 

referido artigo, a cada mudança de classe, o valor do vencimento padrão do servidor efetivo será 

reajustado em: 
 

A) 3% (três por cento). 

B) 4% (quatro por cento). 

C) 5% (cinco por cento). 

D) 6% (seis por cento). 

E) 7% (sete por cento). 
 

 

QUESTÃO 14 – Segundo as disposições do Art. 13 da Lei Municipal nº 1.424/2013, que dispõe sobre 

o quadro de cargos e funções públicas, o Plano de Carreira, a remuneração dos servidores do 

Legislativo Municipal de Imbé, os servidores nomeados como Equipe de Apoio ao Pregoeiro, receberão 

gratificação no valor de ______________________ do Padrão CE2. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) 20% (vinte por cento) 

B) 30% (trinta por cento) 

C) 40% (quarenta por cento) 

D) 50% (cinquenta por cento) 

E) 60% (sessenta por cento) 
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QUESTÃO 15 – Com base nas disposições do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, 

analise as seguintes assertivas, relativas à vacância do cargo: 

 

I. Aproveitamento, transferência e reversão são formas de vacância do cargo público. 

II. A demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos no referido Regime. 

III. A exoneração do cargo público poderá ser efetuada de ofício, quando o nomeado para cargo de 

provimento efetivo, não satisfazer as exigências do estágio probatório. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 16 – De acordo com as disposições do Regime Jurídico dos Servidores do Município de 

Imbé, assinale a licença que NÃO será concedida ao Servidor ocupante de Cargo de Provimento 

Efetivo. 

 

A) Licença para acompanhamento de menor em intercâmbio de estudos. 

B) Licença por motivo de doença em pessoa da família. 

C) Licença para repouso a gestante ou a adotante. 

D) Licença por motivo do afastamento do cônjuge servidor ou militar. 

E) Licença para tratar de interesses particulares. 

 

 

QUESTÃO 17 – Segundo o Art. 62 da Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderá adotar ___________________, com força de lei, devendo submetê-

las(los) de imediato ao Congresso Nacional.          

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) resoluções presidenciais 

B) instruções normativas 

C) portarias externas 

D) medidas provisórias 

E) despachos presidenciais 

 

 

QUESTÃO 18 – O Art. 91 da Constituição Federal define que o Conselho de Defesa Nacional é órgão 

de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa 

do Estado democrático. Segundo as disposições do referido artigo, entre os membros natos do referido 

Conselho estão, EXCETO o(os): 

 

A) Vice-Presidente da República. 

B) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

C) Presidente da Câmara dos Deputados. 

D) Presidente do Senado Federal. 

E) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
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QUESTÃO 19 – O Art. 42 da Lei Orgânica do Município de Imbé define como competência exclusiva 

da Câmara de Vereadores, além de outras atribuições previstas na referida Lei: 
 

I. Autorizar o Prefeito e Vice-Prefeito a afastar-se do Município por mais de cinco dias, ou do País 

por qualquer tempo. 

II. Conceder título de cidadão honorário, ou qualquer outra homenagem ou honraria, a pessoa que 

reconhecidamente tenha prestado serviços relevantes ao Município, mediante Decreto Legislativo 

aprovado, no mínimo, por dois terços de seus membros. 

III. Nomear os membros dos Conselhos Municipais. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 20 – Segundo as disposições do Art. 98 da Lei Orgânica do Município de Imbé, a lei que 

estabelecerá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para 

o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre 

as alterações na legislação tributária, denomina-se Lei: 
 

A) De diretrizes orçamentárias. 

B) Delegada anual. 

C) Do plano plurianual. 

D) Orçamentária plurianual. 

E) Do orçamento fiscal. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 21 – “União Europeia debate, em Bruxelas, um plano de 750 bilhões de euros para 

recuperação da economia do continente”. (Fonte: https://g1.globo.com/20/7/2020) 
 

Bruxelas é capital de que país europeu? 
 

A) Suécia. 

B) Holanda. 

C) Bélgica. 

D) Finlândia. 

E) Suíça.  
 

 

QUESTÃO 22 – Em 2020, que aplicativo tornou-se popular para a criação e o compartilhamento de 

vídeos curtos? 
 

A) Tik tok. 

B) Twitter. 

C) Facebook 

D) Flickr. 

E) Google. 
 

 

QUESTÃO 23 – Em virtude da pandemia do COVID-19, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

de 2020 foi: 
 

A) Antecipado. 

B) Cancelado. 

C) Renomeado. 

D) Adiado. 

E) Extinto. 

 

https://g1.globo.com/20/7/2020
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QUESTÃO 24 – Qual dos países abaixo NÃO está localizado no continente asiático? 

 

A) Iraque. 

B) Honduras. 

C) Omã. 

D) Iêmen. 

E) Síria. 

 

 

QUESTÃO 25 – O município de Imbé, assim como o restante do território do Estado do Rio Grande 

do Sul, está sob a influência do clima: 

 

A) Temperado. 

B) Tropical de altitude. 

C) Tropical litorâneo. 

D) Equatorial. 

E) Subtropical. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 26 – Qual o montante acumulado em uma aplicação sob regime de juros simples de um 

capital de R$ 4.500,00, a uma taxa trimestral de 6%, durante dois quadrimestres? 

 

A) R$ 720,00. 

B) R$ 3.780,00. 

C) R$ 4.720,00. 

D) R$ 5.220,00. 

E) R$ 5.720,00. 

 

 

QUESTÃO 27 – Determine o valor de x para que a média de x, x – 1, 2x + 1 e 4 seja igual a 10. 

 

A) 9 

B) 8 

C) 7 

D) 6 

E) 5 

 

 

QUESTÃO 28 – Frederico foi ao banco e negociou seu saldo devedor, que era de R$ 2.540,00. Por 

realizar o pagamento à vista, recebeu um desconto e pagou R$ 1.143,00. Quantos por cento Frederico 

recebeu de desconto na negociação? 

 

A) 45%. 

B) 50%. 

C) 55%. 

D) 60%. 

E) 65%. 

 

 

QUESTÃO 29 – Duas pessoas, trabalhando 8 dias, constroem uma cerca com dois metros de 

comprimento. Se a cerca for de seis metros de comprimento e trabalharem nela três pessoas, quantos 

dias serão necessários para completar a cerca? 

 

A) 10. 

B) 12. 

C) 14. 

D) 16. 

E) 18. 
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QUESTÃO 30 – Qual o volume de um cilindro circular reto, em cm³, cujo diâmetro é de 12 cm e 

altura de 15 cm? (utilizar π = 3,14) 

 

A) 565,2. 

B) 1130,4. 

C) 1695,6. 

D) 2260,8. 

E) 2826. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – A linguagem SQL é dividida em vários tipos de acordo com as funcionalidades do 

comando. O comando GRANT pertence ao tipo? 

 

A) DML 

B) DCL 

C) DDL 

D) DQL 

E) DTL 

 

 

QUESTÃO 32 – Suponha que em uma consulta a um banco de dados, usando MySQL, seja 

mostrado um conjunto de resultados que contenham linhas duplicadas. Para eliminar essas linhas, 

podemos utilizar o comando: 

 

A) Group By. 

B) Unique. 

C) Limit. 

D) Distinct. 

E) Primary Key. 

 

 

QUESTÃO 33 – Dentro da modelagem de dados temos que conhecer o modelo conceitual, modelo 

lógico e o modelo físico. Além disso, precisamos conhecer muita terminologia do SGBD. Quando 

falamos em TUPLAS, estamos falando de: 

 

A) Comando. 

B) Campos. 

C) Entidade-Relacionamento. 

D) Banco de Dados. 

E) Registros. 

 

 

QUESTÃO 34 – Na computação é usada muita lógica. Além de conhecimento de linguagens de 

programação, é necessário conhecer expressões lógicas. Considere os lados de um triângulo como 

A, B e C. Analise as afirmações abaixo: 

 

Triângulo – figura geométrica fechada de três lados, em que cada um é menor que a soma dos 

outros dois. 

Triângulo equilátero – um triângulo com três lados iguais. 

Triângulo isósceles – um triângulo com dois lados iguais. 

Triângulo escaleno – um triângulo com todos os lados diferentes. 

 

Assinale a expressão lógica que está ERRADA. 

 

A) Equilátero: (A = B) e (B = C). 

B) Escaleno: (A <> B) e (B <> C) e (A <> C). 

C) Isósceles: (A = B) ou (B = C) ou (A = C). 

D) Triângulo: (A < B + C) e (B < A + C) e (C > A + B). 

E) Equilátero: (C = A) e (A = B). 
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QUESTÃO 35 – Observe a figura abaixo: 
 

 
 

No código a variável J representa: 
 

A) Número do jogo. 

B) Número de apostas. 

C) Jogo com mais marcações. 

D) Índice da linha. 

E) Índice da coluna. 
 

 

QUESTÃO 36 – Em redes de computadores, estamos acostumados a trabalhar com modelos. Um 

deles é o OSI, que é dividido em camadas. A camada de ENLACE ainda tem duas subcamadas, que 

são: 
 

A) TCP e UDP. 

B) LLC e MAC. 

C) Física e Lógica. 

D) CSMA/CD e CSMA/CA. 

E) ATM e FDDI. 
 

 

QUESTÃO 37 – Vermes (Worms) de computadores são programas e têm qual característica 

principal? 
 

A) O usuário pode ler um documento proprietário cheio de segredos de uma empresa e, se tiver 

conexão com a internet, pode até enviar esse documento. Se o usuário entrar em um programa 

bancário, o programa malicioso também pode. 

B) Geralmente infectam utilitários do sistema ou alteram o próprio sistema operacional. São muito 

utilizados para esconder ações maliciosas e outros tipos de invasores. Pode ser executado em 

modo usuário ou em modo de núcleo para se encobrir. 

C) Espalha cópias de si mesmo sem a necessidade de se injetar em outros programas. E geralmente 

sem intervenção humana. Carrega uma carga maliciosa e instala uma entrada clandestina. 

D) O termo provém da ideia de um temporizador fictício que inicia em determinado momento. São 

reconhecidos por esquemas baseados em assinaturas. 

E) Uma das principais propriedades é o mecanismo central de controle e comando. O controlador 

pode emitir comandos na esperança de afetar milhões de máquinas, essas máquinas são 

conhecidas como zumbis. 
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QUESTÃO 38 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, indicando a que classe pertence cada endereço IP. 

 

Coluna 1 

1. Classe A. 

2. Classe B. 

3. Classe C. 

 

Coluna 2 

(  ) 15.17.168.48 

(  ) 135.10.4.1 

(  ) 115.10.4.5 

(  ) 197.168.10.41 

(  ) 130.10.1.14 

(  ) 200.270.40.1 

(  ) 9.19.9.8 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 1 – 3 – 2 – 3 – 1. 

B) 2 – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 2. 

C) 1 – 3 – 1 – 2 – 3 – 1 – 3. 

D) 2 – 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 2. 

E) 3 – 2 – 3 – 1 – 3 – 2 – 3. 

 

 

QUESTÃO 39 – Os computadores utilizam vários protocolos para comunicação. Um deles é o ICMP, 

que pode ser utilizado para: 

 

A) Informar erros com a entrega ou encaminhamento de datagramas IP. 

B) Registro e controle de rotas. 

C) Determinar o valor de cada máscara de rede. 

D) Controlar quais hosts recebem datagramas que são enviados aos endereços multicast. 

E) Verificar a integridade da conexão Wireless. 

 

 

QUESTÃO 40 – O MTU é responsável por informar o tamanho dos pacotes da sua internet. Se o 

número é muito baixo, sua velocidade da internet pode ficar comprometida. Se for um valor alto 

pode causar perda de pacotes. É muito importante saber o valor correto desse dado para que a sua 

conexão seja a melhor possível. Para uma rede ethernet, o valor do MTU deve ser de 1500 bytes. 

Para uma conexão via WiFi, o número exato deve ser _____ bytes. Caso uma informação ultrapasse 

esses dados, ela será dividida em mais pacotes para facilitar o seu envio. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) 1484 

B) 1468 

C) 1492 

D) 1436 

E) 1372 

 

 


