
3. Verifi que se a prova está completa e se o seu nome está correto no CArTÃo-reSPoSTA. Caso contrário, 
avise imediatamente ao Chefe de Sala.

4. Assine o CArTÃo-reSPoSTA no local apropriado, com caneta esferográfi ca de ti nta preta, fabricada 
em material transparente.

5. As respostas da prova objeti va, da prova discursiva e do questi onário de percepção da prova deverão ser 
transcritas, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, no 
CArTÃo-reSPoSTA que deverá ser entregue ao Chefe de Sala ao término da prova.

6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço 
desti nado à resposta será desconsiderado.

7. Você terá quatro horas para responder às questões de múlti pla escolha, às questões discursivas e ao 
questi onário de percepção da prova.

8. Ao terminar a prova, acene para o Chefe de Sala e aguarde-o em sua carteira. Ele então irá proceder 
à sua identi fi cação, recolher o seu material de prova e coletar a sua assinatura na Lista de Presença.

9. Atenção! Você deverá permanecer na sala de aplicação por, no mínimo, uma hora a parti r do início da 
prova e só poderá levar este Caderno de Prova quando faltarem 30 minutos para o término do Exame.

1. Verifi que se, além deste Caderno, você recebeu o CArTÃo-reSPoSTA, desti nado à transcrição das 
respostas das questões de múlti pla escolha, das questões discursivas (D) e das questões de percepção 
da prova.

2. Confi ra se este Caderno contém as questões discursivas e as objeti vas de múlti pla escolha, de 
formação geral e de componente específi co da área, e as relati vas à sua percepção da prova. 
As questões estão assim distribuídas:

Partes Número das
questões

Peso das questões
no componente

Peso dos componentes
no cálculo da nota

Formação Geral: Discursivas D1 e D2 40%
25%

Formação Geral: Objeti vas 1 a 8 60%
Componente Específi co: Discursivas D3 a D5 15%

75%
Componente Específi co: Objeti vas 9 a 35 85%
Questi onário de Percepção da Prova 1 a 9 - -

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
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2 TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES

FoRmaÇÃo geRal

2 MATÉRIA

QuesTÃo discuRsiVa 01       

  TeXTo i

  Em época de censura, a própria existência da arte passa a ser questi onada. Surgem debates em jornais, 

na rua, em casa, para discuti r sua relevância. Não podemos deixar de nos perguntar como chegamos a 

essa estranha situação em que precisamos justi fi car a própria existência da arte. Ela pode ser julgada 

apressadamente como boa ou ruim, mas nem por isso deixa de ser arte.

  O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard aponta para o fato de que “a cultura é a regra; a arte é a exceção”. 

A arte é, dentro da cultura, o que tensiona a própria cultura para assim levá-la para outros lugares. 

Enquanto a cultura regula, a arte destoa e movimenta. A arte questi ona, incomoda e transforma. Arte e 

cultura se contradizem, mas andam de mãos dadas.

  Os psicanalistas Suely Rolnik e Félix Guatt ari consideram que o conceito de cultura é profundamente 

reacionário. É uma maneira de separar ati vidades semióti cas em esferas, às quais os homens são 

remeti dos. Tais ati vidades, assim isoladas, são padronizadas para o modo de semioti zação dominante. 

A arte, por sua vez, existe plenamente quando junta o que é separado, questi ona o que é geralmente 

aceito, grita onde há silêncio, desorganizando e reorganizando a cultura. Quando se discutem os limites 

da arte, são, na verdade, os limites da nossa tolerância que estão sendo debati dos.
  SEROUSSI, B. O que faz a arte?  In : OLIVIERE, C.; NATALE, E. (org.).  direito, arte e liberdade . 

São Paulo: Edições Sesc SP, 2018. p. 26-42 (adaptado).

  TeXTo ii

  capítulo i 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coleti vos

  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem disti nção de qualquer natureza, garanti ndo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes:

  [...]

  IX - é livre a expressão da ati vidade intelectual, artí sti ca, cientí fi ca e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença.
  BRASIL. Consti tuição Federal do Brasil. Disponível em: htt ps://www.senado.leg.br/ati vidade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_5_.asp. 

Acesso em: 2 maio 2020.

  Considerando as informações e os argumentos presentes nos textos I e II, discorra a respeito da relação 

entre arte, cultura e censura, à luz da ideia de liberdade artí sti ca garanti da pela Consti tuição Federal 

de 1988. Apresente, em seu texto, duas ações educati vas que podem contribuir para minimizar essas 

tensões e garanti r a liberdade artí sti ca prevista pela lei. (valor: 10,0 pontos)  

FoRmaÇÃo geRal
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4 TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES4 MATÉRIA

QuesTÃo discuRsiVa 02     

   TeXTo i

   Uma cidade é considerada inteligente quando: i) nela se uti liza a tecnologia para melhorar a sua 
infraestrutura e seus serviços, tornando os setores de administração, educação, saúde, segurança pública, 
moradia e transporte mais inteligentes, interconectados e efi cientes, benefi ciando toda a população; 
e ii) está comprometi da com o meio ambiente e com sua herança histórica e cultural.

  AQUINO, A. L. L.  et al . Cidades inteligentes, um novo paradigma da sociedade do conhecimento.  Blucher Educati on Proceedings   , 
v. 1, n. 1, p. 165-178, 2015 (adaptado).

   TeXTo ii

   A evolução para uma cidade mais inteligente, mais integrada, mais inovadora pressupõe uma 
visão holísti ca e sistêmica do espaço urbano e a integração efeti va dos vários atores e setores. 
Para tal, é necessário ir além dos investi mentos em inovação tecnológica e inovar também na gestão, 
no planejamento, no modelo de governança e no desenvolvimento de políti cas públicas.

  CAMPOS, C. C.  et al .  Cidades inteligentes e mobilidade urbana .  cadernos FgV projetos , n. 24, 2014 (adaptado).

  A parti r do conceito de cidade inteligente exposto nos textos, faça o que se pede nos itens a seguir.

a)   Explique de que modo as cidades inteligentes podem contribuir para a melhoria das questões 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável. (valor: 5,0 pontos)

b)   Apresente uma proposta de intervenção urbana que pode gerar impacto social e contribuir para a 
melhoria da vida em comunidade. (valor: 5,0 pontos)
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QuesTÃo 01     

  A chance de uma criança de baixa renda ter um futuro melhor que a realidade em que nasceu está, 

em maior ou menor grau, relacionada à escolaridade e ao nível de renda de seus pais. Nos países ricos, 

o "elevador social" anda mais rápido. Nos emergentes, mais devagar. No Brasil, ainda mais lentamente. 

O país ocupa a segunda pior posição em um estudo sobre mobilidade social feito pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2018, com dados de 30 países. Segundo 

os resultados, seriam necessárias nove gerações para que os descendentes de um brasileiro entre os 

10% mais pobres ati ngissem o nível médio de rendimento do país. A esti mati va é a mesma para a 

África do Sul e só perde para a Colômbia, onde o período de ascensão levaria 11 gerações. Mais de 

1/3 daqueles que nascem entre os 20% mais pobres no Brasil permanece na base da pirâmide, enquanto 

apenas 7% consegue chegar aos 20% mais ricos. Filhos de pais na base da pirâmide têm difi culdade 

de acesso à saúde e maior probabilidade de frequentar uma escola com ensino de baixa qualidade. 

A educação precária, em geral, limita as opções para esses jovens no mercado de trabalho. 

Sobram-lhes empregos de baixa remuneração, em que a possibilidade de crescimento salarial para 

quem tem pouca qualifi cação é pequena – e a chance de perpetuação do ciclo de pobreza, grande.

  LEMOS, V. Brasil é o segundo pior em mobilidade social em  ranking  de 30 países. BBc news Brasil, 15 jun. 2018 (adaptado).

  A parti r das informações apresentadas, é correto afi rmar que

A    o fator ambiental e o fator demográfi co afetam a mobilidade social observada, sendo ela menor nos 

países que apresentam as maiores taxas de natalidade.

B   a baixa organização social dos economicamente menos favorecidos determina a baixa mobilidade 

social da base para o topo da pirâmide.

C   a mobilidade social é caracterizada por um fator ancestral que se revela ao longo das gerações, sendo 

um limitador da efi cácia de políti cas públicas de redução das desigualdades sociais.

D   a análise de mobilidade social permite a observação de um ciclo vicioso, que se caracteriza por uma 

subida nas camadas sociais seguida de uma queda, repeti ndo-se esse ciclo de modo sucessivo.

E   a ascensão social depende de fatores viabilizadores que estão fora do alcance das camadas pobres, 

o que ocasiona confl itos sociais em busca do acesso a tais fatores.

Área livre
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QuesTÃo 02      

   TeXTo i

    

   Disponível em: htt ps://www.facebook.com/embrapa/photos/a.609357055926350/733391400189581/?type=1&theater. 
Acesso em: 27 maio 2020.
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TeXTo ii

   Em alguns países da Europa, permite-se que um produto de menor valor estéti co seja comercializado. 
Estamos falando de um pepino deformado ou de uma cebola pequena, mas não de um produto 
contaminado com resíduos químicos ou agentes biológicos. No caso do Brasil, o problema vai além da 
aparência, porque há hortaliças ruins – contaminadas, murchas, machucadas – que chegam às bancas 
para ser comercializadas.

  Mas, se nos dois contextos há perda de alimentos e preconceito em relação às hortaliças fora do padrão 
visual, mas boas para o consumo, quais seriam as alternati vas para evitar o desperdício e melhorar a 
qualidade dos produtos? Para os pesquisadores do assunto, não adianta replicar a experiência europeia no 
Brasil, de exigir hortaliças esteti camente perfeitas, porque também teríamos produtos sendo desprezados 
ainda na etapa de produção. Não devemos passar de um mercado pouco exigente, que gera desperdício 
no varejo e nas residências, para um mercado exigente que gera perda no campo.

  A solução do problema é conscienti zar os diversos elos da cadeia produti va, especialmente varejistas 
e consumidores, para que sejam esclarecidos sobre quais aspectos da aparência das hortaliças 
comprometem a qualidade. Quanto maior a exigência do mercado por hortaliças de aparência perfeita, 
maior o desperdício de alimentos. Por sua vez, quanto maior a exigência por hortaliças sem danos, 
causados pela falta de cuidado e pela falta de higiene, menor será a perda de alimentos e maior a 
qualidade da alimentação da população brasileira.

  Disponível em: htt ps://www.embrapa.br/busca-de-noti cias/-/noti cia/29626389/manuseio-correto-preserva-a-qualidade-e
-a-vida-uti l-das-hortalicas. Acesso em: 27 maio 2020 (adaptado).

  Considerando as informações apresentadas nos textos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas.

I.   O texto I sinteti za uma informação principal do texto II, ao apresentar critérios disti nti vos de 
alterações visuais que têm efeitos puramente estéti cos em produtos alimentí cios daquelas que 
têm implicações na qualidade desses produtos.

   poRQue

II.    O texto II divulga que o aumento das perdas na cadeia produti va de hortaliças no Brasil 
é proporcional à elevação de exigências dos consumidores pela aparência de produtos 
agropecuários.

  A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A    As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justi fi cati va correta da I.

B   As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justi fi cati va correta da I.

C   A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D   A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E   As asserções I e II são proposições falsas.

Área livre
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QuesTÃo 03      

   TeXTo i
   Na Alemanha nazista, no auge da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de abrir mais espaço 
para os veículos automoti vos. Com muitos ciclistas, as bicicletas viraram um empecilho, forçando a 
criação de um espaço exclusivo para elas – talvez as primeiras ciclovias do mundo. Mas, se na década 
de 1940 os veículos eram prioridade, hoje, o uso de bicicletas – e das ciclovias – surge como uma das 
principais alternati vas para melhorar a qualidade de vida nas grandes metrópoles. Quando políti cas 
públicas incenti vam o uso de bicicletas como meio de transporte para curtas e médias distâncias, um 
novo panorama se abre.

  COSTA, J. Ciclovias ajudam a humanizar o espaço urbano.  ciência e cultura . v.   68, n.   2, São Paulo, 2016 (adaptado) . 

   TeXTo ii
    

   Disponível em: htt p://dopedal.blogspot.com/2012/05/charge-do-silverio-voz-da-serra.html. Acesso em: 29 de abr. 2020.

  Considerando as informações apresentadas e o uso de bicicletas como alternati va para melhorar a 
qualidade de vida nas cidades, avalie as afi rmações a seguir.

I.   Dado que as bicicletas são veículos que ocupam pouco espaço na malha viária, prescinde-se de 
investi mentos públicos em construção de ciclovias, sendo prioritárias campanhas de conscienti zação 
de motoristas a respeito dos benefí cios do uso da bicicleta como meio de transporte.

II.   O uso das bicicletas como meio de transporte contribui para a melhoria da qualidade de vida nas 
grandes metrópoles, pois elas não emitem poluentes, além de esse uso proporcionar a práti ca de 
ati vidade fí sica.

III.   A parti r da Segunda Guerra Mundial, durante o governo da Alemanha nazista, o uso da bicicleta 
como meio de transporte tornou-se efi caz e passou a prevalecer nas cidades europeias.

  É correto o que se afi rma em

A    I, apenas.
B   II, apenas.
C   I e III, apenas.
D   II e III, apenas.
E   I, II e III.

*8**r3020218*
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QuesTÃo 04      

  Além do contexto econômico, o avanço da tecnologia também é um dos responsáveis pelo aumento dos 
trabalhadores informais. E a tendência de contratação de  freelancers  por meio de plataformas digitais, 
como aplicati vos de  delivery  e de mobilidade urbana, ganhou até um nome:  Gig Economy , ou economia 
dos bicos. Para os gigantes de tecnologia detentores desses aplicati vos, os motoristas são trabalhadores 
autônomos, que não possuem vínculo empregatí cio. Além de não estarem sujeitos a nenhuma 
regulamentação e proteção legal, os profi ssionais que desenvolvem esse ti po de trabalho deixam de 
contribuir para a Previdência Social e de possuir benefí cios como Fundo de Garanti a por Tempo de 
Serviço (FGTS), férias e décimo terceiro salário. Não obstante, ainda arcam com todo o custo da ati vidade 
que exercem. Em uma reportagem que ouviu alguns desses trabalhadores, motoristas afi rmaram sofrer 
com problemas de coluna e com o estresse no trânsito, além das longas jornadas de trabalho. Por esses 
moti vos, a  Gig Economy  está no centro de uma discussão mundial acerca da responsabilidade dessas 
companhias milionárias sobre as condições de trabalho da mão de obra que contratam. No meio do limbo 
jurídico, quem sofre são os trabalhadores dessas plataformas, que fi cam duplamente desprotegidos ― 
pelas empresas e pelo Estado.

  Disponível em: htt ps://exame.abril.com.br/carreira/quais-sao-as-consequencia-do-trabalho-informal-no-pais/. 
Acesso em: 18 abr. 2020 (adaptado).

  A parti r das informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.   Trabalhadores autônomos informais que atuam em plataformas digitais sem qualquer vínculo 
empregatí cio, desprotegidos de regulamentação ou lei trabalhista, compõem a  Gig Economy .

   poRQue

II.    Os trabalhadores, na  Gig Economy , arcam com todos os custos necessários para desempenhar 
o seu trabalho, ganham por produção e enfrentam longas jornadas diárias, o que os deixa mais 
desgastados e com problemas de saúde.

  A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A    As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justi fi cati va correta da I.

B   As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justi fi cati va correta da I.

C   A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D   A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E   As asserções I e II são proposições falsas.

Área livre
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QUESTÃO 05      

   TEXTO I
   Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 o Brasil registrou uma média nacional de 5,7 óbitos para 
100 mil habitantes. Na população indígena, foi registrado um número de óbitos três vezes maior que 
a média nacional – 15,2. Destes registros, 44,8% (aproximadamente, 6,8 óbitos), são suicídios de 
crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. Esses dados contrastam com o panorama nacional, 
em que o maior índice é entre adolescentes e adultos de 15 a 20 anos.

  Disponível em: htt ps://www.cvv.org.br/blog/o-suicidio-do-povo-indigena/. Acesso em: 30 de abr. 2020 (adaptado).

   TEXTO II
   Evidências apontam que, em determinadas minorias étnico-raciais, como os indígenas (aborígines ou 
populações nati vas), o suicídio entre crianças apresenta taxas bem mais elevadas do que as observadas 
na população geral. No Brasil, o enforcamento foi uti lizado mais frequentemente entre indígenas do que 
entre não indígenas, não se observando, no primeiro grupo, suicídios por intoxicação ou por armas de 
fogo. O mapa a seguir apresenta a distribuição dos óbitos por suicídio entre crianças e adolescentes 
indígenas no Brasil, entre os anos de 2010 e 2014.

   
   SOUZA, M. Mortalidade por suicídio entre crianças indígenas no Brasil. Caderno de Saúde Pública, v.35, Rio de Janeiro, 2019 (adaptado).

*10**r30202110*
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  Considerando as informações apresentadas e o alto índice de suicídio da população indígena, avalie as 
afi rmações a seguir.

I.   O elevado índice de suicídios entre crianças e adolescentes indígenas no país evidencia a 
necessidade de ações com foco nos direitos fundamentais desses indivíduos.

II.   Os estados do Pará e de Tocanti ns são os que possuem os maiores índices de suicídio de indígenas 
na faixa etária de 10 a 14 anos.

III.   Os povos das tribos originárias do Brasil, no que tange a sua história e preservação cultural, 
não estão amparados por direitos e garantias constitucionais.

IV.   O estabelecimento de ações preventi vas ao suicídio nas comunidades indígenas deve considerar 
os elementos globais que afetam a população em geral, na faixa etária entre 15 e 20 anos.

  É correto apenas o que se afi rma em

A    I.
B   II.
C   I e III.
D   II e IV.
E   III e IV.

QUESTÃO 06      
  A pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus gerou impactos negati vos na economia e nos negócios, 
intensifi cando problemas sociais no mundo todo. Nos Estados Unidos, um estudo realizado com a 
parceria de duas importantes universidades verifi cou que a expectati va de vida dos norte-americanos 
caiu 1,1 ano em 2020. A nova expectati va é de 77,4 anos. De acordo com o estudo, esta foi a maior queda 
anual da expectati va de vida já registrada nos últi mos 40 anos.   O declínio é ainda maior se considerada a 
expectati va de vida para negros que moram no país, cuja queda foi de 2,1 anos. Para a população lati na, 
essa queda foi de 3 anos. O declínio na expectati va de vida dos lati nos é signifi cati vo, uma vez que eles 
apresentam menor incidência de condições crônicas que são fatores de risco para a Covid-19 em relação 
às populações de brancos e negros.

  LOUREIRO, R. Covid-19 reduz gravemente expectativa de vida de negros e latinos nos EUA. Revista Exame, 2021 (adaptado).    

Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas.

I.   O efeito desproporcional da pandemia da Covid-19 na expectati va de vida da população negra e 
lati no-americana estabelece relação com sua situação de vulnerabilidade social.

  PORQUE
II.   Uma hipótese que pode ser levantada quanto à diminuição da expectati va de vida de negros e 

lati no-americanos está relacionada às suas precárias condições de trabalho, levando-os a maior 
possibilidade de exposição ao contágio pelo novo Coronavírus.

  A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A    As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justi fi cati va correta da I.
B   As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justi fi cati va correta da I.
C   A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D   A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E   As asserções I e II são proposições falsas.
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QuesTÃo 07      

   TeXTo i

   O estudo  Internet and American Life Project , do  Pew Research Center , demonstrou que, em 2009, 
metade das buscas de temas relacionados à saúde na internet era feita para terceiros, e quase seis em 
cada dez pessoas que usaram meios digitais para se informar sobre saúde mudaram o enfoque com que 
cuidavam da própria saúde ou da de algum parente. Esti ma-se que exista uma correlação positi va entre o 
grau de conhecimento das doenças (seus fatores de risco, formas de prevenção e tratamento) e a taxa de 
adoção de hábitos saudáveis pela sociedade. O aumento nos diagnósti cos precoces do câncer de mama 
e a diminuição do tabagismo são dois exemplos clássicos a favor dessa ideia. Acredita-se que indivíduos 
mais bem informados aderem a comportamentos preventi vos e reagem melhor a uma enfermidade.

  Infelizmente, a divulgação de temas médicos é uma faca de dois gumes: quem não sabe nada está mais 
perto da verdade do que a pessoa cuja mente está cheia de informações equivocadas. Conseguir que 
a mensagem seja bem decodifi cada pelos receptores é o grande desafi o que preocupa (ou deveria 
preocupar) tanto médicos quanto jornalistas.

  TABAKMAN, R.  a saúde na mídia : medicina para jornalistas, jornalismo para médicos. Trad. Lizandra Magon de Almeida. 
São Paulo: Summus Editorial, 2013 (adaptado).

  TeXTo ii

  De acordo com os dados da últi ma TIC Domicílios — pesquisa realizada anualmente com o objeti vo de 
mapear formas de uso das tecnologias de informação e comunicação no país —, aproximadamente 
46% dos usuários de Internet no Brasil uti lizam a rede à procura de informações médicas sobre saúde em 
geral e serviços de saúde. Para uma médica e pesquisadora da Fiocruz, os indivíduos sempre procuraram 
informações sobre seu estado de saúde, mas é inegável que o surgimento da Internet trouxe um aumento 
signifi cati vo do acesso a informações amplifi cando assim os refl exos deste processo e alterando a relação 
entre os indivíduos. A pesquisadora chama a atenção para o perigo do autodiagnósti co e da automedicação, 
que podem gerar consequências nefastas tanto para os indivíduos quanto para a saúde pública, uma vez 
que boa parte dos estudos mostra que não são adotados critérios durante as buscas na Internet.

  Disponível em: htt ps://agencia.fi ocruz.br/conteudos-sobre-saude-na-web-alteram-relacao-medico-paciente. Acesso em: 16 abr. 2020 (adaptado).

  Considerando a abordagem dos textos, avalie as afi rmações a seguir.

I.   Os textos I e II evidenciam a importância de critérios nas buscas realizadas pelos usuários da 
Internet por informações sobre patologias, pois algumas informações podem trazer riscos à saúde 
por fomentarem a compreensão equivocada de sintomas e profi laxias.

II.   O texto I afi rma que a disponibilização de informações sobre temas de saúde nos meios de 
comunicação tem contribuído para o esclarecimento da população acerca de hábitos saudáveis.

III.   No texto II, defende-se o acesso a informações relati vas a pesquisas da área da saúde nos veículos 
de comunicação, pois elas permitem que o indivíduo seja proati vo na prevenção de patologias.

  É correto o que se afi rma em

A    I, apenas.

B   III, apenas.

C   I e II, apenas.

D   II e III, apenas.

E   I, II e III.

*12**r30202112*
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QUESTÃO 08      

  Que é democracia? Em seu famoso discurso em Gett ysburg, Abraham Lincoln disse que “a democracia 
é o governo do povo, feito para o povo e pelo povo, e responsável perante o povo”. O crédito desta 
defi nição é, na verdade, de Daniel Webster, que a elaborou 33 anos antes de Lincoln em outro discurso. 
Nesta ideia de “governo pelo povo e para o povo” surge uma questão essencial: e quando o povo esti ver 
em desacordo? E quando o povo ti ver preferências divergentes? O politólogo Arend Lijphart ressalta 
que há duas respostas principais: a resposta da “democracia majoritária” e a resposta da “democracia 
consensual”. Na democracia majoritária, a resposta é simples e direta: deve-se governar para a maioria 
do povo. A resposta alternati va, no modelo da democracia consensual é: deve-se governar para o máximo 
possível de pessoas.

  A virtude da democracia consensual é buscar consensos mais amplos no que é interesse de todos;
o desafi o da democracia consensual pressupõe lideranças políti cas mais maduras, tanto no governo 
quanto na oposição. Democratas genuínos têm aversão à ideia do totalitarismo e combatem os delírios 
daqueles que desejam poder sem limites.
  Disponível em: htt ps://g1.globo.com/politi ca/blog/matheus-leitao/post/2020/02/25/democracia-consensual-contra-a-ti rania-da-maioria.ghtml. 

Acesso em: 2 maio 2020 (adaptado).

  A parti r dos argumentos expostos no texto, avalie as afi rmações a seguir.

I.   O bem comum, a ser estabelecido por um governo democráti co, nem sempre está associado às 
opiniões da maioria do povo.

II.   A democracia consensual é caracterizada pelo consenso a ser alcançado entre situação e oposição, 
nas decisões governamentais.

III.   Circunstâncias políti cas de polarização, marcadas pela alta competi ti vidade e combati vidade entre 
posições divergentes, caracterizam um modelo de democracia majoritária.

IV.   Democracia consensual pressupõe que a situação políti ca no poder considere em suas decisões as 
necessidades das minorias, no senti do de governar para todo o povo.

  É correto apenas o que se afi rma em

A   I e II.

B   I e IV.

C   II e III.

D   I, III e IV.

E   II, III e IV.

Área livre    
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QuesTÃo discuRsiVa 03 

Redes de computadores são constituídas para prover fluxo de dados entre dispositivos, entre eles 
computadores. Um projeto construído de forma indevida, ou utilizando-se de tecnologias consideradas 
ultrapassadas, pode comprometer a eficiência dessa rede, ou até promover seu colapso. Assim,  
o profissional da área de Tecnologia em Redes de Computadores deve se atualizar constantemente,  
para garantir o uso de soluções de estrutura de redes de melhor desempenho.

A Figura a seguir representa um exemplo de redes de computadores. A troca de dados, no exemplo,  
só é possível devido à aplicação de diversos conhecimentos técnicos na concepção do projeto, incluindo a 
escolha dos equipamentos para esta proposição. Assim, é preciso escolher dentre as topologias de redes 
— barramento, anel ou estrela, definir o uso de dispositivos de camada 2 e 3 e fazer definições referentes 
ao projeto lógico com base no endereçamento IPv6.

Considerando o tema abordado no texto e que na topologia apresentada foi empregada a 
autoconfiguração stateless, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) No IPv6 existem 3 tipos de endereços unicast, liste os 3 tipos e apresente o cenário adequado de 
aplicação para cada um deles. (valor: 4,0 pontos)

b) Suponha que os usuários dessa rede estejam relatando que a resolução de nomes não está 
funcionando. Explique por que isso pode ocorrer na autoconfiguração stateless e descreva uma 
resolução automatizada e escalável para esse problema, mantendo a autoconfiguração stateless. 
(valor: 6,0 pontos)

2001:db8:3003:2::100/64

2001:db8:3003:2::1/64 2001:db8:3003:2::2/64 2001:db8:3003:2::3/64 2001:db8:3003:2::4/64
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QuesTÃo discuRsiVa 04 

TeXTo 1

seção i - da neutralidade de Rede

Art. 9º. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma 
isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, 
terminal ou aplicação.

BRASIL. Lei nº. 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 29 jun. 2020.

TeXTo 2

Seção I  - Da Segurança e do Sigilo de Dados

Art. 46º. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas 
a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

BRASIL. Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 29 jun. 2020.

Com base no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), faça o que se 
pede nos itens a seguir.

a) Explique o que seria tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados na rede.  
(valor: 2,0 pontos)

b) Defina o conceito de confidencialidade que os agentes de tratamento devem considerar nas  
medidas de segurança para propor e implementar políticas de segurança para redes de computadores. 
(valor: 4,0 pontos)

c) Defina o conceito de integridade que os agentes de tratamento devem adotar para proteger os dados 
pessoais de situações acidentais ou ilícitas de alteração. (valor: 4,0 pontos)
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QuesTÃo discuRsiVa 05 

Uma PON (Passive Optical Network, ou Rede Óptica Passiva) é uma rede cuja ODN (Optical Distribution 
Network) utiliza exclusivamente componentes eletricamente passivos, como fibras ópticas, acopladores e 
conectores. As PONs surgiram em resposta ao desafio de reduzir custos para a utilização de fibras ópticas 
para acesso a residências e empresas, na arquitetura ponto multiponto (P2MP).

ENNE, A. J; WANDERLEY, B. L.; FERRAZ, C. H. Novas tecnologias de redes Ethernet. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017 (adaptado).

Considerando as características das PONs, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique de que forma as PONs permitem a redução de custos, em relação as redes ópticas tradicionais. 
(valor: 2,0 pontos)

b) Represente de forma visual uma PON. (valor: 4,0 pontos)

c) Descreva a funcionalidade de, pelo menos, dois componentes ativos representados na imagem da 
PON desenhada no item b. (valor: 4,0 pontos)
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QuesTÃo 09 

Topologia é a forma como os dispositivos finais, intermediários e enlaces estão organizados na rede. 
Ela pode ser analisada tanto fisicamente como logicamente. Topologia física trata da forma como os 
dispositivos estão distribuídos fisicamente na rede, enquanto que a topologia lógica ilustra como os dados 
fluem dentro da rede.

A figura a seguir apresenta 4 possíveis topologias utilizadas em rede de comunicação.

BARRAMENTO ANEL

TOTALMENTE
CONECTADA ESTRELA

Sobre as topologias de rede apresentadas na figura, avalie as afirmações a seguir.

I. Em uma rede Totalmente Conectada são utilizados conexões ponto-multiponto para interligar 
seus nós, permitindo que todos fiquem interconectados.

II. A topologia em Barramento segmenta o domínio de colisão, criando diferentes segmentos de LAN, 
enquanto mantém todos os dispositivos finais no mesmo segmento broadcast.

III. A topologia em Anel tem como vantagem o retardo de acesso determinístico, pois uma estação 
sabe qual a melhor e a pior oportunidade para iniciar a transmissão.

IV. Na topologia em Estrela, toda a informação deve passar obrigatoriamente por uma estação central 
inteligente, que está conectada a cada estação e distribui o tráfego.

É correto apenas o que se afirma em

A I e III.
B II e IV.
C III e IV.
D I, II e III.

E I, II e IV.

*r30202118*
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QuesTÃo 10 

Existem duas abordagens fundamentais para a construção do núcleo de uma rede: comutação de circuitos 
e comutação de pacotes. Nas redes comutadas por circuitos, os recursos necessários para fornecer 
comunicação entre os sistemas finais são reservados pela duração da sessão. Em redes comutadas 
por pacotes, esses recursos não são reservados; as mensagens de uma sessão usam os recursos sob 
demanda, sendo comutados em cada nó onde podem eventualmente precisar aguardar disponibilidade 
para uso de recurso. Atualmente, há um uso massivo de comutação de pacotes, como na internet e nas 
redes locais das empresas, entretanto, a comutação de circuito ainda é usada para aplicações específicas.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. - Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 5. ed.,  
São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas sobre as tecnologias de comutação, assinale a opção correta.

A A Internet, que é uma rede que usa comutação de pacotes, baseia-se em datagramas IP, em que todos 
os pacotes de uma transmissão percorrem um mesmo caminho até seu destino.

B As antigas redes telefônicas são exemplo de comutação de pacotes, onde a sessão de comunicação é 
alcançada pelo uso de links de comunicação dedicados durante toda a sessão.

C As redes comutadas por pacotes utilizam endereçamento em cada pacote de dados para a tomada de 
decisão em cada nó, já que não existe um caminho pré-definido ao destinatário.

D Nas redes comutadas por pacote, o fato do caminho da sessão estabelecida entre fonte e destinatário 
ser fixo implica que o atraso imposto aos dados, que por ele trafegam, seja o mesmo.

E Nas redes comutadas por circuito a entrega do dado não é garantida, assim para comunicações com 
necessidade de entrega garantida é mandatória a utilização de protocolos como o TCP.

QuesTÃo 11 

Um administrador de rede necessita interligar dois prédios dentro uma rede campus, separados por 
uma distância de 300 metros e operando a 1Gbps. Para implantar esta ligação, ele possui apenas um 
switch com porta SFP+ (Small Form-factor Pluggable plus) e quatro modelos de transceptores ópticos,  
conforme mostrado na figura a seguir.

Disponível em: https://www.optcore.net. Acesso em: 30 de mai. de 2020.

Em relação as características dos transceptores ópticos apresentados e a compatibilidade com o switch 
disponível para implementar a ligação, avalie as afirmações a seguir.

I. Os transceptores são considerados dispositivos de camada 1 do modelo OSI.
II. A porta SFP+, com módulos SFP+, pode operar com velocidades de até 40 Gbps.
III. A porta SFP+, disponível no switch, é compatível com o módulo SFP para implantar a ligação.
IV. A porta SFP+, com módulos XFP, pode operar com velocidades de até 4,25 Gbps.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D I, III e IV.

E II, III e IV.
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QuesTÃo 12 

Considere que o PC1, localizado na rede 192.168.1.0/24, necessita estabelecer uma conexão com o 
Servidor Web, localizado na rede 192.168.2.0/24, conforme ilustrado na figura a seguir.

IP:192.168.1.2

IP:192.168.2.1

IP:192.168.2.10

IP:192.168.1.1

MAC: AA-BB-CC-DD-EE-FF

MAC: 33-44-55-66-77-88

MAC: 22-33-44-55-66-77

MAC:11-22-33-44-55-66

PC1

f0/0

f0/1

Switch

Servidor Web

Considere, ainda, que o switch conhece todos os endereços MAC dos dispositivos ligados as suas 
respectivas interfaces e que o PC1 conhece os endereços de destino de camada 2 e camada 3.

A partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. O switch encaminhará o quadro ao roteador com base no endereço MAC de origem:  
AA-BB-CC-DD-EE-FF.

II. O endereço de destino de camada 2 adicionado ao quadro pelo PC1 corresponde ao endereço 
MAC 11-22-33-44-55-66.

III. O roteador encaminha o pacote para sua interface de saída em direção ao destino com base no 
endereço de destino 192.168.2.10.

IV. O processo de descoberta do endereço de destino de camada 2 pelo PC1 ocorre por meio de um 
broadcast encaminhado pelo roteador.

É correto apenas o que se afirma em

A I e IV.

B II e III.

C II e IV.

D I, II e III.

E I, III e IV.

Área livre
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QuesTÃo 13 

O protocolo de controle de transmissão, ou TCP (Transmission Control Protocol), foi projetado 
especificamente para oferecer um fluxo de bytes fim a fim confiável em uma rede interligada não confiável. 
O TCP foi projetado para se adaptar dinamicamente às propriedades da rede interligada e ser robusto 
diante dos muitos tipos de falhas que podem ocorrer.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. Redes de computadores, 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado).

A respeito das características do protocolo TCP, assinale a opção correta.

A Inicia e encerra conexões entre duas entidades por meio do handshake de três vias.

B Possui controle de congestionamento, evitando assim a ocorrência de tráfego excessivo na rede.

C Permite a comunicação entre entidades por meio de um serviço não orientado a conexões.

D Implementa o mecanismo de janela deslizante, permitindo o compartilhamento de uma  
mesma conexão.

E Adapta o tamanho do segmento TCP ao tamanho do MTU da camada de enlace, evitando assim a sua 
fragmentação ao longo do caminho.

Área livre
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QuesTÃo 14 

Uma empresa deseja expandir sua infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 
para o ambiente de nuvem computacional. A arquitetura a ser implantada deverá ser composta pelo 
site principal atual, no qual constam servidores locais e as estações móveis dos usuários, e 4 nuvens 
independentes, que abrigarão servidores dedicados às linhas de negócios específicos. Para o projeto foi 
contratado um tecnólogo em redes, que recebeu juntamente às especificações anteriores, a faixa de 
endereçamento IP 10.1.0.0/22 para uso no projeto.

Considere que o tecnólogo apresentou o projeto de uma topologia em rede e a proposta para 
endereçamento dos componentes, representados a seguir.

Tabela de endereços
Principal 
Servidores 10.1.0.0/24

Principal 
Estações 
Móveis

10.1.1.0/24

Nuvem 1 10.1.2.0/24

Nuvem 2 10.1.3.0/25

Nuvem 3 10.1.3.128/26

Nuvem 4 10.1.3.192/26

Figura: Arquitetura Proposta
Nuvem 1

150 servidores

80 servidores

40 servidores

10 servidores

100 servidores

400 estações moveis

R1

Site Principal
R2

R3
R0

R4

Nuvem 2

Nuvem 4

Nuvem 3

Com base nas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I. O endereço 10.1.3.191 é um endereço válido a ser usado por equipamento na Nuvem 3.
II. A quantidade de endereços válidos nas Nuvens 2 e 3 são, respectivamente, 254 e 62.
III. As sub-redes propostas para as Nuvens 1 e 4 atendem às demandas de equipamentos destas localidades.
IV. O plano de endereçamento proposto de acordo com a tabela não é suficiente para o atendimento 

da quantidade de equipamentos propostos no projeto.
V. No site principal existe um erro de alocação das faixas, que pode ser corrigido utilizando uma faixa 

única 10.1.0.0/23.

É correto apenas o que se afirma em

A II e IV.
B I, II e III.
C I, III e V.
D III, IV e V
E I, II, IV e V.
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QuesTÃo 15 

Para transferir pacotes entre nós de diferentes redes, os roteadores devem determinar o caminho ou 
rota que os pacotes devem seguir. Esta determinação é feita pelo uso de tabelas de rotas construídas a 
partir de algoritmos de roteamento. Os algoritmos de roteamento do tipo “estado do link” (Link State) são 
centralizados, isto é, a topologia da rede bem como todos os custos dos links são conhecidos e disponíveis 
como entrada para o cálculo das rotas. O Open Shortest Path First (OSPF) é um protocolo deste tipo, 
amplamente adotado em grandes redes corporativas. Já os algoritmos do tipo "vetor de distância" 
(Distance Vector) são descentralizados, em que cada nó recebe informações de distância, medida em 
saltos de seus vizinhos diretamente conectados. Esses algoritmos, executam um cálculo e distribuem de 
volta os resultados em um processo que prossegue até que haja convergência, ou seja, não haja mais 
novas informações. O Routing Information Protocol (RIP) é um protocolo deste tipo.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 5. ed. 
São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010 (adaptado).

Sobre os algoritmos de roteamento OSPF e RIP, assinale a opção correta.

A O uso do protocolo de roteamento do tipo Link State, como o OSPF, exige um conhecimento prévio 
das redes envolvidas.

B O protocolo OSPF suporta mais de um tipo de métrica, como por exemplo, contagem de saltos,  
atraso da rede e custo do link.

C O protocolo RIP utiliza a contagem de saltos e a largura de banda como métricas para decidir o melhor 
caminho para uma rede remota.

D A distribuição periódica de toda a tabela de roteamento do OSPF consome uma grande quantidade de 
banda, sendo um problema em grandes redes.

E O limite de 15 hops (saltos) é característica de protocolos do tipo Link State como OSPF,  
assim uma rede com dimensão maior do que 15 hops é considerada inalcançável.

Área livre
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QuesTÃo 16 

De acordo com o padrão IEEE 802.1Q, que estende o conceito de Rede Local Virtual (VLAN), cada porta de 
um comutador de rede (por exemplo, um switch) pode ser associada a VLANs marcadas (tagged) e/ou não 
marcadas (untagged). Alguns fabricantes denominam portas tronco (trunk) aquelas que estejam associadas 
a mais de uma VLAN marcada. Estas portas somente encaminham um quadro Ethernet que possua uma 
marca de VLAN contida em suas respectivas listas de VLANs marcadas. Para manter compatibilidade com 
redes legadas, foi também definido o conceito de VLAN nativa que representa uma VLAN não marcada 
associada a uma porta tronco. Desta forma, um quadro Ethernet que chega ao switch, através de uma 
porta tronco, não será descartado. Este quadro, na verdade, receberá uma marca equivalente à VLAN 
Nativa e será encaminhado. Muitos fabricantes, por padrão, usam o valor 1 para VLAN nativa. Este padrão, 
quando usado por roteadores, permite o roteamento Router-on-a-Stick, onde uma interface física é dividida 
em subinterfaces lógicas, cada qual associada a uma VLAN diferente, permitindo assim o roteamento de 
pacotes entre VLANs.
Nesse contexto, suponha que haja a necessidade de se administrar uma rede legada, cuja estrutura já 
esteja montada e que não utilize a segmentação por VLAN. Como forma de melhorar o desempenho e 
oferecer alguma segurança, realiza-se a implantação de tal segmentação, conforme diagrama de topologia 
mostrado na figura a seguir.

VLAN 100

SW_Principal

PC1

SW1

SW2 SW3

R1

HUB

VLAN 200 VLAN 100 VLAN 200

Considere que:

• não seja possível alterar a estrutura física neste momento.
• apenas os dispositivos vinculados às VLANs mostradas na figura tem permissão para acessar a Internet.
• os endereços IP estejam devidamente configurados e todas as portas dos enlaces (links) entre os 

ativos de rede (switches e roteador) estejam configuradas como troncos.
• a VLAN nativa não está configurada nos ativos de rede.

Ao realizar os testes, percebe-se que tudo funciona como planejado, ou seja, os hosts de VLANs diferentes 
não se comunicam entre si e todos estão acessando a Internet, exceto o PC1.

Com base no cenário descrito, qual dos ajustes a seguir deve ser feito para que o PC1 tenha acesso à 
Internet, preservando o funcionamento normal dos demais dispositivos da rede?

A Acrescentar uma rota na tabela de roteamento de R1 específica para o PC1.
B Configurar todas as portas do HUB como não marcadas (untagged) para VLAN 200.
C Remover as configurações de porta tronco da porta que liga o switch SW_Principal ao HUB.
D Configurar a porta do HUB na qual o PC1 está conectado como não marcada (untagged) para VLAN 200.
E Alterar a VLAN nativa nas portas tronco em cada um dos switches SW_Principal e SW1 para valor 200.

*r30202124*
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Um dos cenários possíveis de uma LAN sem fio 802.11 engloba uma ou mais estações sem fio e uma 
estação-base central, conhecida como um ponto de acesso (Access Point – AP). Uma vez associada com 
um AP, uma estação sem fio pode começar a enviar e receber quadros de e para o ponto. Porém, como 
várias estações podem querer transmitir quadros de dados ao mesmo tempo sobre o mesmo canal, é 
preciso um protocolo de acesso múltiplo para coordenar as transmissões.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 5. ed.  
São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010. (adaptado).

A respeito das redes sem fio 802.11, avalie as afirmações a seguir.

I. O protocolo da subcamada MAC 802.11 é similar ao da Ethernet; ambos utilizam os protocolos 
CSMA/CD (CSMA com detecção de colisão) para garantir que nenhuma estação começará a 
transmitir ao perceber que o canal está ocupado.

II. Quando uma estação em uma LAN sem fio envia um quadro, este pode não chegar intacto à estação 
de destino por uma variedade de razões; nesse caso, o protocolo da subcamada MAC 802.11 utiliza 
o reconhecimento de camada de enlace, que consiste em verificar o quadro recebido e enviar um 
quadro de reconhecimento para a estação transmissora.

III. No padrão 802.11, em situações em que existam muitas redes co-posicionadas, para diminuir a 
chance de colisão antes de uma estação transmitir um quadro de dados, ele deve enviar um quadro 
RTS e receber do AP um quadro CTS correspondente; após um curto período de tempo, conhecido 
como Espaçamento Curto Interquadro (Short Inter-frame Spacing – SIFS), a estação envia os dados.

IV. No caso de terminais ocultos, o protocolo da subcamada MAC 802.11 utiliza o envio de um quadro 
de controle RTS para instruir as outras estações a não enviar durante o tempo reservado à estação 
que enviou o RTS.

É correto apenas o que se afirma em

A I e IV.

B II e III.

C II e IV.

D I, II e III.

E I, III e IV.

Área livre
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O padrão IEEE 802.11 com CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) guarda muita 
semelhança com padrão IEEE 802.3 que utiliza CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection) permitindo acesso ao meio com contenção e sem contenção, respectivamente. Além disso,  
o mecanismo de contenção do CSMA/CA permite atender requisitos de prioridade e economia de energia, 
desligando os circuitos de transmissão e recepção de um host que não pode transmitir naquele instante. 
Contudo, tal abordagem possui um problema conhecido como estação escondida. Este problema ocorre 
quando uma estação A quer enviar para B, mas não pode ouvir que C também está enviado para B,  
tendo em vista que A e C estão em áreas de cobertura totalmente sobrepostas, conforme figura a seguir.

FOROUZAN, B. A. comunicação de dados e Redes de computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008 (adaptado).

Estação
B

Estação
A

Estação
C

Considerando o problema das estações escondidas (A e C) e o mecanismo utilizado pelo CSMA/CA para 
evitar colisões, assinale a opção correta.

A A estação A envia para a estação B um segmento TCP (Transmission Control Protocol) para 
estabelecimento de conexão com a flag syn ativada antes de enviar dados.

B A estação A marca o campo CoS (Classe de Serviço) da camada 2 com prioridade maior do que a 
estação C, obrigando a Estação B a aceitar os pacotes vindos da Estação A.

C A estação A, após detectar que a estação B está ocupada, espera um período de acordo com o 
algoritmo de backoff (ou tempo de espera) do CSMA/CD e, após esse período de tempo, torna a 
transmitir para a estação B.

D A estação A, antes de enviar um pacote para B, deve enviar quadros de controle denominados 
RTS (Request to Send) para B, que por sua vez, caso esteja livre, envia um quadro de controle CTS  
(Clear to Send) para A.

E A estação A emite quadros denominados signal jam (sinal de congestionamento), indicando a 
ocorrência de colisão e obrigando todos os nós a escutarem a rede enquanto ela envia o dado.

Área livre
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A norma EIA/TIA 568 tem como objetivo estabelecer um padrão para ampla utilização em cabeamento 
de telecomunicações por diferentes fornecedores. Esta norma classifica o sistema de cabeamento em 
10 categorias, levando em consideração aspectos de desempenho, largura de banda, comprimento, 
atenuação, entre outros.

PINHEIRO, J. guia completo de cabeamento de redes. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2015 (adaptado).

Em função das características das categorias de desempenho para cabeamento estruturado, avalie as 
afirmações a seguir.

I. O cabo da categoria 5e (Cat5e) é uma versão aprimorada do cabo da categoria 5, com menor 
degradação do sinal, suportando frequências de até 100MHz.

II. O cabo da categoria 6 (Cat6) suporta frequências de até 250 MHz por padrão e apresenta ainda menor 
suscetibilidade a interferência eletromagnética do que o Cat5e.

III. O cabo da categoria 6 (Cat6) opera na mesma largura de banda do Cat 6A, diferenciando-se 
por possuir um separador dos pares trançados para reduzir interferências entre eles (crosstalk).

IV. Os cabos das categorias 7 e 7A utilizam conectores diferentes do RJ-45 usados em outras categorias 
de cabeamento de par trançado.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.

B II e III.

C III e IV.

D I, II e IV.

E I, III e IV.

Área livre
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Suponha que um provedor de serviços de Internet 
de uma empresa possui um servidor Linux 
configurado como servidor de nomes (name server) 
e que o serviço de atendimento (help desk) tem 
recebido chamados de clientes reportando falhas 
intermitentes que indicam problemas na resolução 
de nomes.

O administrador da rede faz um monitoramento 
constante dos recursos no servidor e tem verificado 
um uso contínuo de memória em níveis elevados 
no equipamento. A hipótese levantada por ele é 
de uma correlação entre a baixa quantidade de 
memória disponível e possíveis falhas na resolução 
de nomes. Nesse sentido, ele decide fazer testes 
utilizando ferramentas do próprio Linux.

De acordo com o cenário descrito, assinale a 
opção que apresenta um teste a ser executado 
no servidor capaz de ajudar o administrador a 
corroborar a sua hipótese.

A Verificar, por meio do comando nmap -sT, 
se a porta 53 do protocolo User Datagram 
Protocol (UDP) está aberta (open state) para 
receber conexões.

B Visualizar, por meio do comando netstat -s,  
as estatísticas operacionais do protocolo UDP  
para verificar a quantidade de pacotes descartados.

C Disparar, por meio do comando dig -f,  
uma lista de solicitações de consultas de nomes 
ao servidor Domain Name Server (DNS).

D Inspecionar, por meio do comando sar -n, a largura 
de banda real em uso na interface do servidor, 
informada pelos contadores rxbyt/s e txbyt/s.

E Verificar, por meio do comando ifconfig -v, se 
a interface de rede Ethernet está configurada 
com valor de Maximum Transmission Unit 
(MTU) diferente de 1 500.

Área livre
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Contêineres e VMs (virtual machines, ou máquinas 
virtuais) são simplesmente maneiras diferentes de 
criar e usar recursos de computação — geralmente 
processadores, memória e dispositivos de entrada e 
saída — que já estão presentes em um computador 
físico. Embora o objetivo da virtualização por 
meio de máquinas virtuais seja essencialmente o 
mesmo que os contêineres, o resultado são duas 
abordagens notavelmente diferentes que oferecem 
algumas características e vantagens exclusivas para 
cargas de trabalho corporativas.

BIGELOW, S. J. B. containers vs. Vms: What is the difference? 
 Disponível em: https://searchservervirtualization.techtarget.com/

answer/Containers-vs-VMs-Whats-the-difference.  
Acesso em: 23 maio 2020 (adaptado).

A respeito das características das duas abordagens 
citadas no texto, avalie as afirmações a seguir.

I. Os contêineres podem empacotar o código  
de uma aplicação e todas as suas 
dependências, o que possibilita maior 
granularidade, escalabilidade e portabilidade 
do que as máquinas virtuais.

II. Os contêineres compartilham o kernel do 
sistema operacional com outros processos, 
mas não podem ser limitados quanto ao 
uso de recursos, tais como CPU, RAM ou 
dispositivos de entrada/saída.

III. Os contêineres são vantajosos por 
oferecerem um grau mais alto de isolamento 
e segurança do que as máquinas virtuais, 
devido ao fato de que os primeiros executam 
no mesmo kernel do sistema operacional.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Área livre
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Em uma arquitetura cliente-servidor, para que uma 
aplicação ou serviço seja acessado, é necessário que 
uma comunicação seja estabelecida entre aquele 
que necessita (cliente) e aquele que disponibiliza o 
recurso (servidor).

Considerando o texto apresentado, avalie as 
asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Quando um programador desenvolve uma 
aplicação ou serviço de rede, é necessário 
utilizar um socket para unir o endereço IP da 
interface de rede com uma porta específica.

poRQue

II. O socket possibilita ao sistema operacional 
identificar qual porta a aplicação está 
respondendo, permitindo que o fluxo de 
dados seja entregue corretamente.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II 
é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Área livre
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Ambientes computacionais geram informações 
que precisam de armazenamento e tratamento 
adequados. Para tal, existem os servidores 
de banco de dados, que são dedicados ao 
recebimento, armazenamento e classificação dos 
dados produzidos durante a execução de atividades 
cotidianas. No entanto, os SGBD (Sistemas de 
Gerenciamento de Banco de Dados) precisam 
interpretar comandos padronizados para fazer 
buscas a registros já existentes, inserir novos 
dados, modifica-los ou excluí-los.

Considerando o texto acima, avalie as afirmações a 
seguir, acerca dos bancos de dados.

I. São softwares populares e bastante 
difundidos de banco de dados o oracle,  
o postgresql, o bind, o mysql e o sql server.

II. Os comandos que manipulam banco de dados 
relacionais e suas informações fazem parte 
da linguagem Structured Query Language.

III. Um comando específico para modificação 
de um registro localizado em um banco de 
dados é o update.

IV. Um registro específico pode ser encontrado, 
desde que o comando select seja utilizado 
em conjunto com os parâmetros adequados.

V. Os dados ficam guardados dentro de campos 
com atributos específicos em relação direta 
com o tipo de dados que irão armazenar.

É correto apenas o que se afirma em

A II e IV.

B I, II e V.

C I, III e IV.

D I, III e V.

E II, III, IV e V.
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Uma empresa acrescentou, em seu documento intitulado Políticas de Segurança da Informação,  
uma seção dedicada às políticas de segurança em redes sem fio 802.11. Nesse documento, foram 
definidos, entre outros, os requisitos a seguir.

1)  Todos os usuários da rede sem fio deverão ser autenticados de forma segura e centralizada para obter 
acesso à rede.

2)  Todas as conexões à rede sem fio deverão utilizar protocolo de criptografia com chave mínima de  
256 bits.

3)  Todas as conexões à rede sem fio deverão utilizar protocolos de autenticação mútua segura entre a 
estação e a rede.

Considerando os requisitos 1, 2 e 3, estabelecidos por essa empresa, avalie as afirmações a seguir.

I. Adquirir e habilitar um WIPS (Wireless Intrusion Prevent System, Sistema de Prevenção de Intrusão 
Sem Fio) é suficiente para a empresa atender o requisito 3.

II. Criar uma segunda identificação de rede (SSID), exclusiva para os dispositivos de uso particular, 
separada da rede da empresa com firewall, é suficiente para que o requisito 1 seja atendido.

III. Instalar um servidor RADIUS com o protocolo 802.11i, usando o protocolo EAP-FAST, PEAP ou  
EAP-TLS como protocolo de autenticação, é suficiente para atender os requisitos 1 e 3.

IV. Configurar, nos pontos de acesso, o protocolo de segurança WPA2-Enterprise com criptografia 
AES, é suficiente para que o reguisito 2 seja atendido.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.
B I e III.
C III e IV.
D I, II e IV.
E II, III e IV.
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Uma rede hipotética que usa autenticação de usuários baseada no Windows Active Directory foi configurada 
de tal forma que existem três perímetros, representados na figura por REDE A, REDE B e REDE C, e que são 
interligados por um Firewall. Cada perímetro tem como característica isolar logicamente seus componentes 
com o objetivo de permitir que sejam implementadas medidas protetivas de segurança da informação.

Considerando os componentes que formam a topologia de rede descrita, avalie as afirmações a seguir.

I. O Servidor Proxy está atuando como Proxy Reverso, ou seja, ele consulta o Servidor Web em nome 
dos clientes da Internet.

II. O Servidor Web deveria estar conectado na REDE B em vez da REDE A, pois a REDE B é a única que 
está conectada na Internet.

III. Na REDE C existe apenas um Controlador de Domínio, quando o recomendado é no mínimo dois, 
o que confere alta disponibilidade na autenticação de usuários na rede.

IV. O Firewall que divide a rede em três perímetros pode implementar regras de tráfego diferentes 
para cada rede.

É correto apenas o que se afirma em

A I e III.

B II e III.

C II e IV.

D I, II e IV.

E I, III e IV.
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O padrão IEEE 802.1D define uma opção de protocolo da família Spanning Tree Protocol (STP), 
denominada Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), cuja diferença com relação ao STP reside na maior 
rapidez para a recuperação da conectividade em caso de falhas na rede. O objetivo principal desses 
protocolos é, com base em um processo dinâmico, eliminar loops em uma rede ethernet bridge 
contendo loops físicos, com a negociação de caminhos livres através do switch raiz. Esse resultado é 
obtido pelo bloqueio lógico de uma ou mais portas físicas em um switch, que podem assumir diferentes 
funções, para evitar que ocorram loops.

ENNE, A. J.; FERRAZ, C. H.; WANDERLEY, B. L. Novas tecnologias de redes ethernet. São Paulo: GEN LTC, 2017 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto e a topologia de rede configurada para RSTP 
apresentada na figura, quais são, respectivamente, as funções possíveis para as portas A, B, C e D?

A Alternativa, designada, raiz, raiz.

B Designada, alternativa, raiz, raiz.

C Alternativa, raiz, designada, raiz.

D Designada, raiz, alternativa, raiz.

E Raiz, raiz, alternativa, designada.

Área livre
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Redes de computadores são conglomerados de equipamentos interligados com a finalidade de 
compartilhar recursos. No entanto, o acesso a esses recursos deve ser controlado e disponibilizado 
a usuários específicos, com privilégios bem definidos sobre estes itens, tais quais pastas, arquivos, 
impressoras, entre outros. Em uma rede grande, com muitos recursos, muitos usuários e regras claras 
e rígidas de acesso à informação, é necessária a utilização de técnicas de manipulação em massa que 
otimizem a gestão. A gerência eficiente pressupõe o acompanhamento e a adoção das técnicas atuais, 
sempre observando as boas práticas de mercado, o que engloba o uso de ferramentas e metodologias 
que possibilitem menor trabalho e maiores resultados com bom grau de gestão e segurança. Tais 
definições e recomendações podem ser encontradas nas normas da família ABNT NBR ISO/IEC 2700X.

Considerando a gestão otimizada e segura de usuários e compartilhamentos, avalie as afirmações a seguir.

I. É boa prática ter o serviço de DNS (Domain Naming System) com definições permissivas de 
transferência de zona para qualquer host.

II. É aconselhável a utilização de serviço de endereçamento DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) com reserva e filtro permissivo baseado em endereço MAC.

III. Fazer as definições de privilégios de acesso baseados em grupos, a recursos como pastas, por 
exemplo, facilitam a gerência.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.
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O protocolo RTP (Real Time Protocol, ou Protocolo de Tempo Real) é um dos protocolos usados nas 
transmissões em tempo real na Internet. Cada pacote RTP contendo um pedaço de uma mensagem 
multimídia codificada é encapsulado em um datagrama IP na origem e, ao chegar no destino, o conteúdo 
é reproduzido. Nesse cenário, um pacote íntegro será descartado no receptor se chegar atrasado, 
caracterizando as aplicações multimídia em tempo real como sensíveis ao atraso de pacotes.

CAMARILLO, G. SIP Demystified. New York: Mc-Graw Hill, 2002 (adaptado).

Acerca do funcionamento do protocolo RTP, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Para lidar com possíveis atrasos de pacotes em trânsito na Internet, o protocolo RTP fornece um 
mecanismo para garantir a entrega de dados a tempo no destino.

poRQue

II. Os roteadores conseguem distinguir e tratar datagramas IP que carregam pacotes RTP e assim 
estabelecer um esquema de QoS (Quality of Services, ou Qualidade de Serviços).

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

QuesTÃo 29 

Redes Definidas por Software (SDN) permitem que administradores de redes gerenciem os serviços da 
rede de uma maneira mais simples, com uma maior abstração da funcionalidade em baixo nível da rede, 
isso é feito através da virtualização. O que evita ter que configurar o hardware manualmente. Para fazer 
essa abstração, a SDN realiza uma separação em dois planos e requer um dispositivo controlador.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que descreve corretamente a 
denominação dos dois planos mencionados.

A Dados e controle

B Controle e fluxo

C Fluxo e gerenciamento

D Dados e gerenciamento

E Gerenciamento e controle
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Considera-se, no perfil dos profissionais da área de comunicação de dados, a busca de conhecimentos 
técnicos e transversais para avaliar e implementar tecnologias emergentes em redes de computadores. 
Nesse sentido, associar redes de sensores sem fio aplicadas a Internet das Coisas, Internet of Things 
(IoT), é uma das questões a serem resolvidas na implementação de tecnologias emergentes em redes de 
computadores.

Considerando as informações do texto e a importância das tecnologias emergentes, avalie as afirmações 
a seguir.

I. O padrão IEEE 802.15.4 é utilizado nas redes de sensores sem fio por atender a requisitos de baixa 
taxa de transmissão de dados e uso eficiente da energia dos dispositivos.

II. Uma Wireless Sensor Network (WSN), conhecida como Rede de Sensores Sem Fio (RSSF), é composta 
por dispositivos autônomos e distribuídos que utilizam sensores para monitorar condições físicas 
e ambientais.

III. As redes de sensores sem fio fornecem aplicações para IoT, com o uso do padrão IEEE 802.11 
sendo utilizado para criar redes que requerem uma baixa taxa de transferência de dados e o uso 
eficiente de energia.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.
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Uma das métricas mais utilizadas para medir a 
eficiência energética em datacenters é denominada 
PUE (Power Usage Effectiveness), a qual define a 
eficiência energética como a razão entre o consumo 
total de energia de um datacenter (Edc) e o consumo 
dos equipamentos de TI (Eti), ou seja, PUE = Edc / Eti. 
Quanto mais eficiente é a infraestrutura 
elétrica menor será esse valor. Valores de PUE 
próximos a 1,0 indicam alta eficiência energética,  
sendo que, para o Brasil, este valor está na faixa 
de 2,0, e dificilmente atingiria PUE abaixo de 1,3. 
Já em regiões mais frias durante o ano todo a PUE 
pode chegar até 1,1.

FACCIONI FILHO, M. Gestão da infraestrutura do datacenter.  
1. ed. Palhoça: UnisulVirtual, 2016 (adaptado).

Considerando que, atualmente, os equipamentos de 
TI suportam temperaturas ambientes bastante altas, 
assinale a opção correta.

A Desde que dentro dos limites estabelecidos 
pelo fabricante, a temperatura de operação 
mais alta dos equipamentos de TI favorece a 
redução da PUE.

B Substituir a computação tradicional de um 
datacenter pela virtualização não favorece a 
redução dos valores de PUE.

C Limites superiores mais altos na operação dos 
equipamentos de TI resultam em maior uso  
de refrigeração.

D Valores de PUE abaixo de 1,0 são possíveis 
de serem alcançados com a utilização de  
fontes renováveis.

E Energia elétrica gerada por meio de fontes 
renováveis não são consideradas nos cálculos 
de PUE.

Área livre

QuesTÃo 32 

Um auditor de TI deve ter um forte entendimento 
das técnicas de controle interno para cobrir muitas 
das tecnologias e processos presentes na empresa, 
e para tal deve usar os controles gerais de TI que 
cobrem todos os aspectos das operações de TI, como 
atividades de processamento, acesso a programas e 
dados, desenvolvimento e alterações de programas, 
controles de rede e muitos outros. Estes controles 
estão organizados em uma hierarquia dividida em 
três grupos de TI: Controles Gerais de Governança; 
Controles Gerais de Gerenciamento; e Controles 
Gerais de Ambiente Técnico.

MOELLER, R. iT audit, control, and security. New Jersey:  
John Wiley & Sons Inc., 2010 (adaptado)

A respeito dos controles gerais de TI, avalie as 
afirmações a seguir.

I. Fazem parte do grupo de Governança de 
TI os controles que envolvem a garantia de 
princípios, políticas e processos eficazes de 
gerenciamento e segurança.

II. Fazem parte do grupo de Gerenciamento 
de TI os controles que cobrem áreas como 
desenvolvimento de sistemas, aquisição de 
software, documentação e procedimentos 
de controle.

III. Fazem parte do grupo de Ambiente 
Técnico de TI os controles que permitem 
uma compreensão da organização, seus 
procedimentos de controle estabelecidos 
e os deveres e responsabilidades 
especializados de qualquer operação.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Área livre
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QuesTÃo 33 

O padrão 802.11, conhecido como tecnologia de rede local sem fio, provê conectividade à rede para 
dispositivos dos mais diversos e oferece mobilidade. Existe uma tendência mundial de respeito a requisitos 
como inclusão digital e disponibilidade de conectividade à Internet em todos os locais públicos. Neste 
cenário, é necessário implementar políticas que definam normas de utilização das redes que permitam 
serem auditadas com o intuito de controlar e verificar o acesso. Entretanto, ainda existem muitas redes 
sem fio públicas que não atendem esse tipo de requisito. Uma das dificuldades na implementação é como 
realizar o cadastramento do elevado número de usuários que utilizam a rede.

Acerca do texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Uma das soluções possíveis para atender as políticas de segurança e contornar a dificuldade 
apresentada é a implantação do serviço Web conhecido como Captive Portal.

poRQue

II. Em um serviço Web, com este propósito, o usuário faz seu cadastro inserindo dados pessoais que 
serão utilizados para autenticação e uso da rede sem fio, possibilitando que toda sua atividade 
seja registrada para futuras auditorias.

A respeito dessas asserções, assinale aopção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Área livre

*r30202137*



38 TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES

QuesTÃo 34 

As empresas têm revisado suas políticas de segurança da informação de modo a adotar novas tecnologias 
que aumentem a segurança, principalmente, em situações que envolvam reuniões por webconferência. 
Considerando este cenário, a tecnologia de redes virtuais privadas (VPN – Virtual Private Network) são 
bastante utilizadas para aumentar o nível de segurança dos dados que trafegam na rede pública.

No que se refere a VPN, avalie as afirmações a seguir.

I. As VPNs criam túneis na rede pública que permitem conectar diferentes unidades organizacionais, 
compartilhar informações e conectar funcionários em atividades remotas às plataformas 
corporativas, oferecendo criptografia forte para fornecer segurança de dados e autenticação forte 
para limitar o acesso a aplicativos com base em políticas de segurança definidas.

II. As soluções de implementação VPN atuam em diferentes camadas da arquitetura OSI,  
por exemplo, o Internet Protocol Security (IPSec) atua na camada de rede, enquanto o Secure 
Sockets Layer (SSL) atua na camada de aplicação.

III. A VPN IPsec normalmente permite acesso remoto a todos os dispositivos e serviços oferecidos em 
uma rede e seu protocolo faz parte do conjunto TCP/IP, sendo implementado como um componente 
padrão dos sistemas operacionais que suportam o IPv6.

IV. Como na VPN IPSec, a VPN SSL também oferece acesso a todos os recursos da rede privada, sendo 
que sua principal diferença é a dependência do TLS, que é incorporado por padrão em navegadores 
da Web.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II e IV, apenas.

C III e IV, apenas

D I, II e III, apenas.

E I, II, III e IV.

Área livre
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QuesTÃo 35 

Segundo o guia PMBOK, um projeto pode ser subdivido em fases/iterações. Cada iteração foca 
um conjunto de atividades correlacionadas e culmina na conclusão de uma ou mais entregas. As 
iterações podem ser sequenciais ou com sobreposição segundo a natureza do projeto e a maturidade 
da equipe. As entregas são normalmente componentes tangíveis realizados para cumprir os objetivos 
do projeto. Objetos que se destinam a serem entregues a um cliente interno ou externo tais como, 
diagrama unifilar de rede, especificações das estruturas de cabeamento, especificações técnicas de 
equipamentos, projeto elétrico entre outros. Uma entrega é diferente de um marco do projeto. Um 
marco pode ser a conclusão de uma entrega, por exemplo, a finalização dos testes de certificações da 
instalação do cabeamento horizontal.

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. guia pmBoK, 6. ed. 
 EUA: Project Management Institute, 2017 (adaptado).

Considerando o guia PMBOK, avalie as afirmações a seguir.

I. A formalização da aceitação das entregas é parte do processo “Validar o escopo”.

II. As entregas de uma iteração são planejadas durante a definição do escopo do projeto.

III. O Documento Diagrama Unifilar de Rede é uma entrega que representa um marco do projeto.

IV. Especificações técnicas de equipamentos são entregas produzidas por iterações da fase  
de Implementação.

V. A manutenção e a atualização do As Built é feita continuamente, fazendo parte do ciclo de vida do 
projeto e sendo considerada uma forma interativa e incremental de desenvolvimento.

É correto apenas o que se afirma em

A I, II e IV.

B I, II e V.

C I, III e V.

D II, III e IV.

E III, IV e V.
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QUeSTÃo 01 

Qual o grau de difi culdade desta prova na parte de 
Formação Geral?
A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D Difí cil.
E Muito difí cil.

QUeSTÃo 02 

Qual o grau de difi culdade desta prova na parte de 
Componente Específi co?
A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D Difí cil.
E Muito difí cil.

QUeSTÃo 03 

Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo 
total, você considera que a prova foi
A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

QUeSTÃo 04 

Os enunciados das questões da prova na parte de Formação 
Geral estavam claros e objeti vos?
A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Não, nenhum.

QUeSTÃo 05 

Os enunciados das questões da prova na parte de 
Componente Específi co estavam claros e objeti vos?
A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D Poucos.
E Não, nenhum.

QUeSTÃo 06 

As informações/instruções fornecidas para a resolução das 
questões foram sufi cientes para resolvê-las?
A Sim, até excessivas.
B Sim, em todas elas.
C Sim, na maioria delas.
D Sim, somente em algumas.
E Não, em nenhuma delas.

QUeSTÃo 07 

Você se deparou com alguma difi culdade ao responder 
à prova? Qual?
A Desconhecimento do conteúdo.
B Forma diferente de abordagem do conteúdo.
C Espaço insufi ciente para responder às questões.
D Falta de moti vação para fazer a prova.
E Não ti ve qualquer ti po de difi culdade para responder 

à prova.

QUeSTÃo 08 

Considerando apenas as questões objeti vas da prova, você 
percebeu que
A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

QUeSTÃo 09 

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E Quatro horas, e não consegui terminar.

QUeSTionÁrio De PerCePÇÃo DA ProvA
As questões abaixo visam conhecer sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.

Assinale as alternati vas correspondentes à sua opinião nos espaços apropriados do CARTÃO-RESPOSTA.
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