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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 001/2014 . 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 
Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto  no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE T RANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 
 

CÓDIGO DE PROVA: 201 
CARGO: Agente Profissional – Função: Analista de Rede  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o fragmento abaixo para responder às  
questões de 1 e 2. 

 
Como nascem os preconceitos 

 
Cães e seres humanos são mamíferos e, como tal, 
exigem cuidados permanentes, em especial na infân-
cia, na doença e na velhice. Manter vínculos de afeto 
é essencial à felicidade da espécie humana. A Decla-
ração da Independência dos EUA teve a sabedoria de 
incluir o direito à felicidade, considerada uma satisfa-
ção das pessoas com a própria vida. 
 
Pena que atualmente muitos estadunidenses conside-
rem a felicidade uma questão de posse, e não de 
dom. Daí a infelicidade geral da nação, traduzida no 
medo à liberdade, nas frequentes matanças, no espíri-
to bélico, na indiferença para com a preservação am-
biental e as regiões empobrecidas do mundo. 
 
É o chamado “mito do macho”, segundo o qual a natu-
reza foi feita para ser explorada; a guerra é intrínseca 
à espécie humana, como acreditava Churchill; e a li-
berdade individual está acima do bem-estar da comu-
nidade. 
Frei Betto. Disponível em: <http://envolverde.com.br/sociedade/preconceito-
sociedade/como-nascem-os-preconceitos/>. Acesso em: 14/06/2014. 

 
1. De acordo com o que se depreende do texto, analise 

as assertivas abaixo. 
 

I. Os norte-americanos se distanciaram da visão 
dos fundadores de sua República. 

II. O autor contesta a posição ideológica da cultura 
política norte-americana. 

III. O autor reafirma a visão pessimista de Churchill 
sobre a espécie humana. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

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

 
2. Nesse contexto, entende-se por “mito do macho” 
 

A) a visão do antropocentrismo. 
B) o mito da esperteza. 
C) o mito da individualidade.  
D) o  mito da masculinidade. 
E) o mito da animalidade da espécie humana.  

 
3. Observe as seguintes frases de um artigo de opinião 

de Lia Luft: 
 

I. “Um juiz manda que grevistas voltem ao trabalho, 
ninguém dá bola.”  

II. “Decretam uma greve ilegal, ninguém se impres-
siona.”  

III. “Não sou do tipo severo, não sou rigorosa de-
mais...”  

 
Nas frases, as orações separadas por vírgula poderi-
am também estar ligadas por quais conectores? 

 
A) I – mas; II – portanto; III – e nem. 
B) I – entretanto; II – porque; III – e. 
C) I – mas; II – mas; III – porém. 
D) I – mas; II – porque; III – nem. 
E) I – mas; II – mas; III – e. 

 
4. Considere as seguintes frases:   
 

I. Modelo japonês de estágios ajuda empresa brasi-
leira na busca de emprego.  

II. Canais alternativos ajudam jovens na busca por 
empregos. 

III. Após as enchentes, o Corpo de Bombeiros come-
çou a procurar pelos desaparecidos.  

 
Assinale a alternativa que indica a(s) forma(s) empre-
gada(s) de acordo com a norma padrão da língua.  

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

 
5. Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA dos elementos coesivos que devem  
completar o texto. 

 
_____ dez anos, a frota de veículos no transporte pú-
blico cresceu no Brasil em ritmo superior ao da popu-
lação. Temos 15% a mais de ônibus _____30% a 
mais de vagões. _____ transporte público não se re-
solve_____ com quantidade. Faltou qualidade à ad-
ministração do sistema. A velocidade média dos ôni-
bus caiu para menos de 20 quilômetros por hora, nas 
maiores cidades brasileiras – em São Paulo, ela se 
aproxima de 8 quilômetros por hora. _____ dez anos, 
o custo de usar transporte público subiu _____ o cus-
to de usar carro – uma aberração, numa sociedade 
_____ deveria incentivar a primeira opção. 
 
CLEMENTE, Isabel; CORONATO, Marcos; CISCATI, Rafael. Como destravar 
nossas cidades. Época, São Paulo. nº 788, p.42-43, 1º julho 2013.  

 
A) Nesses últimos – e – Mas – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – que 
B) Nesses últimos – que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – em que 
C) Nesses últimos – do que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto como – a qual  
D) Nos últimos – do que – Por isso – apenas – Nes-

ses mesmos – tanto como – a qual  
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E) Nos últimos – e – Assim – apenas – Nesses 
mesmos – tanto como – onde se 

 
Leia um trecho de uma crônica e depois responda 

às questões 6, 7 e 8 . 
 

Sua excelência, o leitor 

 Os livros vivem fechados, capa contra capa, es-
magados na estante, às vezes durante décadas – é 
preciso arrancá-los de lá e abri-los para ver o que têm 
dentro. [...] 
Já o jornal são folhas escancaradas ao mundo, que 
gritam para ser lidas desde a primeira página. As 
mãos do texto puxam o leitor pelo colarinho em cada 
linha, porque tudo é feito diretamente para ele. O jor-
nal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e de-
pende desse arisco, indócil, que segura as páginas 
amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente, 
passando adiante, largando no chão cadernos intei-
ros, às vezes recortando com a tesoura alguma coisa 
que o agrada ou o anúncio classificado. Súbito diz em 
voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que absurdo!”, 
como quem conversa. O jornal se retalha entre dois, 
três, quatro leitores, cada um com um caderno, já de 
olho no outro, enquanto bebem café. Nas salas de 
espera, o jornal é cruelmente dilacerado. Ao contrário 
do escritor, que se esconde, o cronista vive numa agi-
tada reunião social entre textos – todos falam em voz 
alta o mesmo tempo, disputam ávidos o olhar do lei-
tor, que logo vira a página, e silenciamos no papel. 
Renascemos amanhã.  
TEZZA, Cristovão, Revista Língua. Ano 9. nº 98, p.35, dezembro de 2013. 

 
Releia o seguinte trecho: 

 
O jornal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e 
depende desse arisco, indócil,... 

 

6. Assinale a alternativa que contém o termo a que se 
refere o elemento coesivo desse (10ª linha). 
  
A) Autor de jornal.  
B) Leitor de jornal. 
C)  Escritor de livro. 
D)  Cronista de jornal.  
E)  Leitor de livro.  

 
7. Observe a seguinte frase: 

 
Súbito diz em voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que 
absurdo!”, como quem conversa. 
 
Que sinal de pontuação poderia substituir a segunda e 
a terceira vírgulas dessa frase? 

 
A) Os parênteses.  
B) Os dois-pontos.  
C) O ponto-e-vírgula. 
D) O travessão.  
E) O parágrafo.  

8. Sobre esse trecho, a única afirmação INCORRETA é 
 

A) A seleção vocabular atrai o leitor pelo exagero.  
B) O jornal é personificado conferindo dinamismo ao 

texto.  
C) A última frase se refere ao autor.  
D) Há uma análise comparativa entre dois tipos de 

escrita.  
E) Há no jornal um confronto de vozes. 

 
Leia o seguinte trecho de um parecer de 

economista: 
 
Conforme se verifica do conteúdo do citado documen-
to, ali se relata e se comprova conforme registros em 
Atas de Assembléia de Acionistas, registros em Ba-
lanços e Notas de Balanço, que demonstram o uso 
indevido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio contro-
lador. 
 

9. A alternativa que contém a reescrita adequada desse 
trecho, restituindo-lhe a coerência, é: 

 

A) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova por meio dos 
registros em Atas de Assembléia de Acionistas, 
registros em Balanços e Notas de Balanço, que 
demonstram o uso indevido do caixa, do capital 
social e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

B) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova em registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 

C) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova com regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, que de-
monstram o uso indevido do caixa, do capital so-
cial e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

D) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova pelos regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, o uso inde-
vido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio con-
trolador. 

E) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relatam e se comprovam registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 
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10. Leia os parágrafos a seguir e depois responda: 
 

       É por meio de uma linguagem comum que se es-
tabelece, de maneira mais explícita, a pertinência ao 
meio, o sentimento de pertencer não somente à em-
presa como também ao mundo empresarial, à admi-
nistração que se transformou em business-show. Os 
diálogos, principalmente os de seleção, recrutamento, 
alocação e venda de serviços, se pautam na utilização 
das palavras em evidência. Isso para demonstrar sin-
tonia e – outra dessas palavras favoritas – alinhamen-
to. 
 O ritual da fala em administração e negócios se 
transformou em um encostar de antenas de formigas 
que trocaram o trabalho de carregar folhas pelo traba-
lho de emitir as palavras que fazem contato, ainda 
que não façam sentido.  
 Comunicação é chic, contabilidade não é. No en-
tanto, há dois erros básicos na comunicação no âmbi-
to administrativo que são impensáveis para a contabi-
lidade: primeiro, utilizar a mesma palavra para definir 
coisas diferentes; segundo, utilizar palavras diferentes 
para definir a mesma coisa. 
CORREIA, Luis Adonis Valente, Revista Língua Portuguesa, ano 1, nº 3, p. 
33, 2006. 

 
O propósito do autor do texto é: 
 
A) questionar a qualidade da comunicação no mundo 

de hoje. 
B) apontar as falhas de certo vocabulário do âmbito 

administrativo. 
C) explicar o sentido implícito de alguns termos do 

mundo empresarial.  
D) distinguir comunicação de contabilidade. 
E) promover a linguagem do mundo empresarial. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Um administrador mediu a transferência de dados 

úteis através de um canal físico de 100 Mb/s durante 
um determinado período e obteve 60 Mb/s. Que tipo 
de medição o administrador obteve? 

 
A) Goodput. 
B) Throughput. 
C) Largura de banda digital. 
D) Largura de banda analógica. 
E) Latência. 

 
12. Considere a figura acima. O PC1 emite uma solicita-

ção ARP porque precisa enviar um pacote para PC3. 
Neste cenário, o que acontecerá em seguida? 

 
 

Considere a figura a baixo 
 

 
A) RT1 enviará a solicitação ARP a PC3. 
B) RT1 enviará uma resposta ARP com o endereço 

MAC de PC3. 
C) SW1 enviará uma resposta ARP com o endereço 

MAC da sua interface Fa0/1. 
D) RT1 enviará uma resposta ARP com o próprio en-

dereço MAC da sua interface Fa0/1. 
E) RT1 enviará uma resposta ARP com o endereço 

MAC da sua interface Fa0/0. 
 
13. Qual endereço destino é usado em um quadro de 

solicitação ARP? 
 

A) 0.0.0.0 
B) FFFF.FFFF.FFFF 
C) AAA.AAA.AAA 
D) 255.255.255.255 
E) O endereço físico do host destino. 

 
14. Qual é a vantagem do UDP com relação ao TCP? 
 

A) A comunicação UDP é mais confiável. 
B) o UDP reorganiza os segmentos que são recebi-

dos fora de ordem. 
C) A comunicação UDP requer menos sobrecarga. 
D) o UDP confirma os dados recebidos. 
E) não existe diferença entre os dois protocolos. 

 
15. Um data center atualizou recentemente um servidor 

físico para hospedar vários sistemas operacionais em 
uma única CPU. O data center pode agora fornecer a 
cada cliente um servidor web separado, sem ter que 
atribuir um servidor separado real para cada cliente. 
Qual é a tendência de rede que está sendo implanta-
da no data center nessa situação? 

 
A) BYOD. 
B) Manutenção da integridade da comunicação. 
C) Colaboração on-line. 
D) Virtualização. 
E) Segurança de rede. 

 
16. Que tipo de endereço IPv6 não é roteável e é usado 

somente para comunicação em uma única sub-rede? 
 

A) Endereço de link local. 
B) Endereço unicast global. 
C) Endereço de loopback. 
D) Endereço unique local. 
E) Endereço não especificado. 
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17. Um Analista de Rede está dividindo em sub-redes 
menores a rede 10.0.240.0/20. Cada nova sub-rede 
conterá um mínimo de 20 hosts e um máximo de 30 
hosts. Qual máscara de sub-rede atenderá a esses 
requisitos? 

 
A) 255.255.224.0 
B) 255.255.240.0 
C) 255.255.255.240 
D) 255.255.255.255 
E) 255.255.255.224 

 
18. Um Analista de Rede deseja criar quatro sub-redes a 

partir do endereço de rede 192.168.1.0/24. Qual é o 
endereço e a máscara de sub-rede da segunda sub-
rede utilizável? 

 
A) sub-rede 192.168.1.32 / máscara de sub-rede 

255.255.255.240 
B) sub-rede 192.168.1.64 / máscara de sub-rede 

255.255.255.240 
C) sub-rede 192.168.1.64 / máscara de sub-rede 

255.255.255.192 
D) sub-rede 192.168.1.128 / máscara de sub-rede 

255.255.255.192 
E) sub-rede 192.168.1.192 / máscara de sub-rede 

255.255.255.224 
 
19. Qual seria o principal motivo para um administrador 

de rede usar o VLSM? 
 

A) Redução de custos. 
B) Uso eficiente do espaço de endereço. 
C) Segurança aprimorada. 
D) Atraso menor nas transmissões de dados. 
E) Garantia de entrega dos pacotes.  

 
20. Quantos endereços de host estão disponíveis na rede 

192.168.10.128/26? 
 

A) 62. 
B) 30. 
C) 32. 
D) 60. 
E) 64. 

 

 

21. Considere a figura acima. Uma empresa está imple-
mentando um esquema de endereçamento IPv6 para 
sua rede. O documento do projeto da empresa indica 
que a parte sub-rede de endereços IPv6 é usada para 
o novo projeto de rede hierárquica, com a subseção 
site para representar diversos locais geográficos da 
empresa, a seção subsite para representar vários 
campi em cada site, e a seção sub-rede para indicar 
cada segmento de rede separado por roteadores. 
Com tal esquema, qual é o número máximo de sub-
redes obtidas por subsite? 

 
A) 0. 
B) 4. 
C) 8. 
D) 256. 
E) 16. 

 
22. Qual comando é usado para consultar manualmente 

um servidor DNS para resolver um nome de host es-
pecífico? 

 
A) ipconfig/displaydns. 
B) tracert. 
C) nslookup. 
D) ping. 
E) ipaddress. 

 
23. O que é VERDADEIRO sobre uma rede peer-to-peer? 
 

A) Uma infraestrutura de rede exclusiva é necessária 
para suportar uma rede peer-to-peer. 

B) As estações de trabalho acessam recursos de re-
de com um serviço de autenticação central. 

C) O host origem que solicita um recurso de outro 
host desempenha as funções de servidor e cliente 
durante a comunicação. 

D) As estações de trabalho acessam recursos de re-
de com um serviço de distribuição central. 

E) As estações de trabalho não possuem acesso a 
recursos de rede, seja como servidor, seja como 
cliente. 

 
24. Qual é a vantagem do SMB sobre o FTP? 
 

A) Somente com o SMB é possível transferir os da-
dos em ambas as direções. 

B) Os clientes do SMB podem estabelecer uma co-
nexão a longo prazo com o servidor. 

C) Somente o SMB estabelece duas conexões simul-
tâneas com o cliente, tornando a transferência de 
dados mais rápida. 

D) O SMB é mais seguro do que o FTP, visto que o 
SMB usa o TCP e o FTP usa o UDP. 

E) Não existe diferença entre esses protocolos, por-
tanto, não existe vantagem de um sobre o outro. 

 
25. Qual camada do modelo OSI trata os dados de forma-

tação, como imagens do gráfico GIF e JPEG? 
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A) Camada de apresentação. 
B) Camada de transporte. 
C) Camada de rede. 
D) Camada de aplicação. 
E) Camada física. 

 
26. Uma pequena empresa tem apenas um roteador co-

mo o ponto de saída para o ISP. Qual solução pode 
ser adotada para manter a conectividade se o próprio 
roteador, ou sua conexão com o ISP, falhar? 

 
A) Ativar outra interface de roteador que esteja co-

nectada ao ISP, para que o tráfego flua através 
dele. 

B) Adquirir um segundo link, com menor custo, de 
outro ISP para se conectar ao roteador. 

C) Adicionar mais interfaces ao roteador que está 
conectado à rede interna. 

D) Redirecionar os pacotes através de protocolos in-
ternos. 

E) Ter um segundo roteador conectado a outro ISP. 
 
27. As tecnologias de redes têm apresentado uma consi-

derável evolução ao longo das últimas décadas. Es-
sas tecnologias influenciam a forma com a qual a so-
ciedade se comunica e compartilha informações. No 
ambiente das organizações empresariais, é usual 
classificar as redes e serviços quanto à abrangência 
do acesso fornecido. Neste contexto, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) as denominadas “Extranets“ podem ser vistas 

como uma alternativa à internet por meio da utili-
zação de uma arquitetura de protocolos diferente 
daquela utilizada pela internet em função das vul-
nerabilidades de segurança observadas. 

B) as denominadas “Extranets“ podem ser vistas 
como redes mantidas por uma organização às 
quais é dado acesso a grupos selecionados de 
usuários que estão fora desta organização. 

C) as denominadas “Intranets“ podem ser vistas co-
mo uma alternativa à internet por meio da possibi-
lidade de utilização de uma arquitetura de proto-
colos diferente daquela utilizada pela internet em 
função das vulnerabilidades de segurança obser-
vadas. 

D) o principal parâmetro utilizado para classificar se 
uma rede é uma “Intranet” ou  uma “Extranet” é a 
sua escalabilidade no quesito processamento, 
tendo a primeira uma capacidade inerentemente 
menor do que a segunda. 

E) o principal parâmetro utilizado para classificar se 
uma rede é uma “Intranet” ou  uma “Extranet” é a 
sua escalabilidade no quesito redundância, tendo 
a primeira um nível de redundância inerentemente 
menor do que a segunda. 

 
28. No contexto dos serviços oferecidos a clientes, muitas 

organizações disponibilizam aplicações vistas como 
“missão crítica”, isto é, aplicações vitais para a oferta 
dos serviços. Por exemplo, citam-se os sistemas de 

banco de dados utilizados na oferta de serviços de 
home-banking e de sistemas ERP. De acordo com a 
empresa SUN Microsystems, um sistema pode ser 
avaliado pela sua taxa de faltas e robus-
tez/capacidade de recuperação. Sobre a infraestrutura 
de TI empregada para hospedagem de sistemas de 
banco de dados de datacenters em ambientes “mis-
são crítica”, é CORRETO afirmar que: 

 
A) as soluções de alta disponibilidade para sistemas 

de banco de dados em cluster se diferenciam, 
principalmente, pela adoção de arquiteturas base-
adas em discos compartilhados ou sem comparti-
lhamento. 

B) as soluções de alta disponibilidade para sistemas 
de banco de dados são sempre transparentes a 
eles, implementadas como um serviço externo, 
devido à dificuldade de estabelecer níveis aceitá-
veis de redundância quando ela é gerenciada pelo 
próprio sistema de banco de dados. 

C) alta disponibilidade em sistemas de banco de da-
dos sempre envolve a utilização de uma biblioteca 
para o desenvolvimento de programação paralela. 

D) apesar da redundância existente nas soluções de 
banco de dados, uma das grandes desvantagens 
da utilização de clusters para elas é a falta de su-
porte a transações. 

E) apesar da redundância existente nas soluções de 
banco de dados, uma das grandes desvantagens 
da utilização de clusters para elas é a impossibili-
dade de realizar, além da redundância, o balan-
ceamento de carga, quer seja por meio de solu-
ções internas ou externas ao sistema de banco de 
dados. 
 

29. A comunicação entre os nós das redes de computado-
res é caracterizada por uma grande complexidade. A 
diversidade de meios físicos, a heterogeneidade de 
plataformas e as demandas específicas de aplicações 
e serviços quanto ao desempenho ilustram alguns as-
pectos nesta direção. Neste contexto, sobre a arquite-
tura de protocolos adotada nas redes de computado-
res, é CORRETO afirmar que: 

 
A) o modelo em camadas é adotado na arquitetura 

de rede para facilitar o projeto e a implementação 
dos protocolos e funcionalidades, em que cada 
protocolo desenvolvido é implementado e definido 
em duas camadas para garantir a coesão na co-
municação dos dados. 

B) no modelo em camadas adotado na arquitetura de 
rede, os serviços oferecidos nas camadas mais 
baixas são implementados em termos dos servi-
ços oferecidos pelas camadas mais altas. 

C) as duas arquiteturas de rede mais referenciadas 
são o OSI e o TCP/IP, sendo o primeiro o padrão 
adotado pela indústria com a definição de um 
grande número de protocolos, como o HTTP e o 
FTP,  enquanto o segundo tem sido apenas utili-
zado como um modelo de referência. 
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D) apesar da diferença no número de camadas entre 
as arquiteturas OSI e TCP/IP, há uma grande si-
milaridade nas funcionalidades definidas, sendo 
que pelo menos uma camada da arquitetura OSI 
engloba as funções de duas camadas da arquite-
tura TCP/IP. 

E) o termo multiplexação pode ser utilizado para in-
dicar o processo de manter vários fluxos de co-
municação de dados por um único enlace físico 
através da técnica de comutação de pacotes. 

 
30. Como se sabe, o protocolo TCP permite que haja uma 

comunicação confiável entre entidades de rede. Isso é 
possível porque ele possui uma série de campos em 
seu cabeçalho que permitem um controle preciso do 
fluxo de comunicação entre as entidades. A respeito 
do protocolo TCP, é CORRETO afirmar que: 

 
A) os campos número de sequência e número de re-

conhecimento permitem o estabelecimento de 
uma sequência e a correspondente confirmação 
dos bytes recebidos, em que um novo pacote só 
pode ser enviado sempre que o anterior já tiver 
seu recebimento confirmado pela outra entidade. 

B) o controle de congestionamento permite que os 
nós intermediários da comunicação entre dois 
hosts  conectados pelo TCP ajustem suas taxas 
de envio de dados, contribuindo para evitar o es-
gotamento da capacidade da rede. 

C) o controle de fluxo, por meio do campo conhecido 
como janela, permite que uma entidade indique 
para a outra a quantidade de bytes que está em 
condições de receber em um dado momento. 

D) o campo de controle SYN, utilizado no estabele-
cimento de conexões TCP, é opcional quando as 
entidades comunicantes observam estar em um 
ambiente já confiável de comunicação. 

E) uma das vantagens do TCP é permitir que o fluxo 
confiável de comunicação mantido por ele sempre 
siga uma mesma rota. 

 
31. Suponha que um indivíduo deva ligar seu computador 

e executar um “ping” para testar sua conectividade ao 
site “www.sitea.com.br”. Considerando os eventos de 
comunicação na rede e o encapsulamento utilizado 
pelos protocolos envolvidos, a sequência que descre-
ve CORRETAMENTE um conjunto plausível de men-
sagens geradas, nesta ordem, pelo computador é 
(considere que a notação A�B indique que o protoco-
lo B seja encapsulado no protocolo A): 

 
A)  

1) ETHERNET�IP�UDP�DHCP 
2) ETHERNET�IP�UDP�DNS 
3) ETHERNET�IP�ICMP 

 
B)  

1) ETHERNET�IP�DHCP 
2) ETHERNET�IP�UDP�DNS 
3) ETHERNET�IP�ICMP 

 
C)  

1) ETHERNET�IP�UDP�DHCP 
2) ETHERNET�IP�UDP�DNS 
3) ETHERNET�IP�UDP�ICMP 

 
 

D)  
1) ETHERNET�IP�UDP�DNS  
2) ETHERNET�IP�UDP�DHCP 
3) ETHERNET�IP�UDP�ICMP 

 
E)  

1) ETHERNET�IP�UDP�DHCP  
2) ETHERNET�IP�UDP�DNS 
3) ETHERNET�IP�TCP�ICMP 

 
32. O projeto de endereçamento IP de uma rede requer 

uma fase de planejamento para que a alocação de 
endereços evite dimensionamentos errôneos. Depen-
dendo do planejamento efetuado, dificuldades na ad-
ministração da rede podem ocorrer, por exemplo, a 
falta de endereços para alocação em uma área en-
quanto outra conta com grande faixa de endereça-
mento disponível. Para melhor definição das faixas de 
alocação de endereços de rede, é comum o uso de 
sub-redes. Suponha que uma dada empresa tenha 
adquirido junto ao provedor o endereço 200.10.0.0/24 
para alocar para as suas redes. Essa empresa possui 
15 redes internas independentes que deverão ser en-
dereçadas a partir deste endereço adquirido. Contidas 
nessas 15 redes, existem 8 redes ponto-a-ponto. As 
demais 7 redes possuem um número variado de de-
manda por endereços IP numa faixa que vai de 5, no 
mínimo, a 27, no máximo, em cada uma. Qualquer 
eventual nova rede que venha ser criada no futuro 
respeitará essa faixa de demanda interna por endere-
ços IP. Considerando o cenário atual, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) não será possível atender ao endereçamento do 

cenário proposto das 15 redes com o endereço 
adquirido, pois a quantidade necessária de ende-
reços e redes ultrapassa as faixas de alocação 
possíveis. 

B) será possível atender apenas parcialmente ao en-
dereçamento do cenário proposto das 15 redes, 
pois toda faixa disponível será consumida pelas 7 
redes não ponto-a-ponto em função do número de 
endereços demandados em cada uma. 

C) será possível atender apenas parcialmente ao en-
dereçamento do cenário proposto das 15 redes, 
pois toda faixa disponível será consumida pelas 8 
redes ponto-a-ponto. 

D) será possível atender ao endereçamento do cená-
rio proposto das 15 redes com o endereço adqui-
rido, pois a quantidade necessária de endereços e 
redes não ultrapassa as faixas de alocação possí-
veis. 

E) será possível atender ao endereçamento do cená-
rio proposto das 15 redes  apenas caso o endere-
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ço obtido junto ao provedor tivesse vindo com o 
prefixo /23 e não com o prefixo /24. 

 
33. Como se sabe, o sistema operacional Linux é um 

sistema multiusuário, sendo necessário manter uma 
conta para cada usuário do sistema e gerenciar a 
permissão de acesso a arquivos e diretórios. Cada ar-
quivo ou diretório do sistema possui um conjunto de 
permissões que definem como eles serão acessados.  
A respeito do controle de permissões mantido pelo Li-
nux, é CORRETO afirmar que: 

 
A) o comando “umask” define permissões padrão 

dos arquivos e diretórios que serão criados, em 
que, por exemplo, “umask 112” define as permis-
sões “r--r---w-“ para um diretório criado posterior-
mente à execução do comando. 

B) o comando “chmod 640 arquivo” definirá permis-
sões totais para o proprietário do arquivo, limitará 
à leitura o acesso do grupo do arquivo e não per-
mitirá qualquer acesso aos demais usuários.  

C) a permissão especial denominada “bit de SUID” 
inibe qualquer tentativa de acesso a um arquivo, 
tornando-o como um arquivo oculto no sistema. 

D) a permissão especial denominada “bit de SOID” 
inibe qualquer tentativa de acesso a um arquivo, 
tornando-o um arquivo oculto no sistema. 

E) o uso da permissão especial denominada “sticky 
bit” é recomendado para diretórios compartilhados 
entre vários usuários, pois permite que qualquer 
usuário crie arquivos neles, mas os demais usuá-
rios não poderão remover esses arquivos. 
 

34. O subsistema de gerenciamento de memória do sis-
tema operacional Linux é uma de suas funções mais 
importantes. É de responsabilidade dessa função de 
gerenciamento organizar a área de memória disponí-
vel para processos, normalmente classificada em 
memória física e virtual, definir esquemas de endere-
çamento e realizar a proteção para evitar acessos a 
áreas não permitidas. A respeito do gerenciamento de 
memória do Linux, é CORRETO afirmar que: 

 
A) as páginas utilizadas por um processo, sejam de 

código ou de dados, devem ser obrigatoriamente 
armazenadas na partição de swap do disco quan-
do o processo não estiver sendo executado. 

B) todas as páginas de um processo em execução 
precisam ser mantidas em uma área conhecida 
como TLB (Translation Lookaside Buffer) enquan-
to o processo não tiver terminado, com o objetivo 
de diminuir o tempo de acesso a elas. 

C) um processo somente pode ser iniciado se o sis-
tema operacional conseguir alocar um bloco con-
tíguo de páginas do tamanho da memória neces-
sária para a sua execução. 

D) todas as páginas de um processo em execução 
não precisam necessariamente ser mantidas na 
memória física enquanto o processo não tiver 
terminado.  

E) um processo somente pode ser iniciado se o sis-
tema operacional conseguir alocar todas as pági-
nas deste processo. 

 
35. Como se sabe, o protocolo IP versão 4 não tem me-

canismos de segurança próprios. Desta forma, é ne-
cessário adicionar protocolos e procedimentos para 
garantir a segurança das informações transportadas. 
Neste contexto, as VPNs permitem a criação de uma 
rede privada sobre uma rede pública, como a internet. 
A respeito das VPNs, é CORRETO afirmar que: 

 
A) apesar dos benefícios do seu uso, pela possibili-

dade da criação de um canal seguro de transporte 
de dados, uma das dificuldades da implementa-
ção de uma VPN é a necessidade de adquirir um 
serviço de transporte do provedor para sua opera-
ção. 

B) as VPNs possuem os túneis de transporte como 
base para o tráfego seguro de dados. No caso do 
IPSec, por exemplo, os túneis normalmente são 
criados através de uma associação de segurança 
realizada por meio de um processo automático de 
negociação envolvendo chaves e certificados, e 
seu protocolo ESP permite a criptografia dos da-
dos. 

C) um dos protocolos mais importantes para a im-
plantação das VPNs, o EIGRP, permite a cripto-
grafia dos dados e o tunelamento das informa-
ções. 

D) o IPSec é um conjunto de protocolos que define a 
arquitetura e as especificações para prover servi-
ços de segurança. Por exemplo, seu protocolo AH 
permite o tunelamento e a criptografia dos dados 
transportados. 

E) apesar dos benefícios do seu uso, pela possibili-
dade da criação de um canal seguro de transporte 
de dados, uma das dificuldades da implementa-
ção de uma VPN é a obrigatoriedade do usuário 
decidir se a VPN vai ser utilizada para autenticar 
ou criptografar os dados, mas nunca as duas coi-
sas simultaneamente. 

 
36. A implementação de roteamento dinâmico se dá por 

meio do uso de protocolos de roteamento específicos. 
O RIP é um protocolo de roteamento da classe de al-
goritmos conhecida como vetor-distância que pode 
ser usado para a troca de informações de roteamento 
entre nós de uma rede. Neste contexto, sobre o RIP 
versão 2, é CORRETO afirmar que: 

 
A) uma das possibilidades do RIP, apesar de não ser 

seu comportamento padrão, é a flexibilidade no 
uso de métricas, em que é possível definir parâ-
metros para serem incluídos no cálculo delas, 
como o atraso e a confiabilidade dos enlaces. 

B) um dos problemas do RIP está relacionado com 
sua limitação no número de saltos suportados pe-
lo protocolo, fazendo com que redes que possuam 
mais de quatorze saltos sejam consideradas inal-
cançáveis. 
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C) a regra de não enviar informações sobre rotas 
aprendidas a partir de um nó vizinho em atualiza-
ções futuras destinadas a esse vizinho é uma ca-
racterística implementada pelo RIP. 

D) como o RIP não possui a funcionalidade de  atua-
lizações disparadas, em situações que ocorre um 
grande volume de informações de roteamento a 
serem trocadas pelos nós da rede, o protocolo 
pode apresentar uma relativa instabilidade, sendo 
essa uma das justificativas para que ele seja pre-
terido em favor de outros protocolos mais comple-
tos. 

E) a falta de suporte à autenticação entre os nós da 
rede quando trocam mensagens RIP torna o pro-
tocolo inseguro, permitindo que informações de 
roteamento provenientes de nós não confiáveis 
sejam aprendidas. 

 
37. Os sistemas de firewall são amplamente utilizados em 

soluções de segurança de redes. Nestes sistemas, o 
uso do iptables se destaca por ser uma solução base-
ada em software livre disponível nas distribuições Li-
nux. Considere que um administrador de rede, utili-
zando iptables com os recursos de firewall com esta-
do, deseja implantar um conjunto de regras de filtra-
gem visando proteger sua rede. A visão simplificada 
da topologia desta rede está ilustrada esquematica-
mente na Figura 1: 

 

 
                                  Figura 1 

 
Nesta figura estão em destaque dois computadores 
com Linux e Iptables prontos para uso: Linux Firewall 
1 (LF1) e Linux Firewall 2 (LF2), os quais têm suas in-
terfaces de rede indicadas como E1, E2, E3 e E4, 
respectivamente. A caixa Rede Interna representa a 
rede de computadores interna da empresa, enquanto 
a caixa Internet representa o acesso à rede mundial 
de computadores. Os computadores SERVICES e 
PROXY rodam alguns serviços que estarão disponí-
veis na rede. Suponha que seja necessário implantar 
a seguinte política de segurança na rede da Figura 1: 

 
1. Permitir que os clientes externos acessem o serviço 

HTTP (TCP-80) no SERVICES. 
2. Os usuários da Rede Interna (rede 200.0.0.0/24) só po-

derão acessar o serviço HTTP (TCP-80) de hosts da in-
ternet via serviço de proxy rodando (TCP-3128) na má-
quina PROXY. 

3. Permitir que as máquinas de firewall enviem pings a ou-
tras máquinas, mas elas não poderão responder a 
pings. 

4. Permitir o acesso externo via SSH (TCP-22) e 
DNS(UDP-53) à máquina SERVICES. 

5. Negar todo o resto. 

Considerando a implementação de instruções iptables 
para implantação da política de segurança acima, a 
sequência que apresenta uma série CORRETA de 
instruções é (Obs.: as sequências citadas abaixo, 
quando analisadas individualmente, apresentam solu-
ções parciais, mas poderiam fazer parte de uma solu-
ção global completa para implementação da política 
de segurança): 

 

A) 
LF1>iptables -P INPUT DROP 
LF1>iptables -P OUTPUT DROP 
LF1>iptables -P FORWARD DROP 
LF2> iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j 
ACCEPT 
LF2> iptables -A INPUT  -p icmp --icmp-type echo-reply   -j AC-
CEPT 
LF2> iptables -A FORWARD -o E4 –s IP_PROXY -p TCP --sport 
1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT 
LF1> iptables -A FORWARD -i E1 –s 200.0.0.0/24 –d IP_PROXY 
-p TCP --sport 1024:65535 --dport 3128 -j ACCEPT 
LF2> iptables -A FORWARD -i E4 –d IP_SERVICES -p UDP --
sport 1024:65535 --dport 53 -j ACCEPT 

 

B) 
LF2>iptables -P INPUT DROP 
LF2>iptables -P OUTPUT DROP 
LF2>iptables -P FORWARD DROP 
LF2> iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j 
ACCEPT 
LF2> iptables -A OUTPUT  -p icmp --icmp-type echo-reply   -j 
ACCEPT 
LF2> iptables -A FORWARD -o E3 –s IP_PROXY -p TCP --sport 
1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT 
LF1> iptables -A FORWARD -i E1 –s 200.0.0.0/24 –d IP_PROXY 
-p UDP --sport 1024:65535 --dport 3128 -j ACCEPT 
LF2> iptables -A FORWARD -i E4 –d IP_SERVICES -p UDP --
sport 1024:65535 --dport 53 -j ACCEPT 

 

C) 
LF1>iptables -P INPUT DROP 
LF1>iptables -P OUTPUT DROP 
LF1>iptables -P FORWARD DROP 
LF2>iptables -P INPUT DROP 
LF2>iptables -P OUTPUT DROP 
LF2>iptables -P FORWARD DROP 
LF2> iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j 
ACCEPT 
LF2> iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply   -j AC-
CEPT 
LF2> iptables -A FORWARD -o E4 –s IP_PROXY -p TCP --sport 
1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT 
LF1> iptables -A FORWARD -i E2 –s 200.0.0.0/24 –d IP_PROXY 
-p TCP --sport 1024:65535 --dport 3128 -j ACCEPT 
LF2> iptables -A FORWARD -i E4 –d IP_SERVICES -p TCP --
sport 1024:65535 --dport 22 -j ACCEPT 
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D) 
LF2>iptables -P INPUT DROP 
LF2>iptables -P OUTPUT DROP 
LF2>iptables -P FORWARD DROP 
LF2> iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT 
LF2> iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT 
LF2> iptables -A FORWARD -o E4 –s IP_PROXY -p TCP --sport 
1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT 
LF1> iptables -A FORWARD -i E1 –s 200.0.0.0/24 –d 
IP_SERVICES -p TCP --sport 1024:65535 --dport 80 -j ACCEPT 
LF2> iptables -A FORWARD -i E4 –d IP_SERVICES -p UDP --
sport 1024:65535 --dport 53 -j ACCEPT 

E)  

Nenhuma das sequências de instruções apresentadas atende 
completa ou parcialmente à implantação da política de seguran-
ça solicitada. 

 
 
38. O protocolo de roteamento OSPF pertence à catego-

ria conhecida como estado de enlace. Suas opera-
ções internas se baseiam na execução de um algorit-
mo sobre uma base de dados denominada banco de 
dados de estado de enlace. Considere a topologia re-
presentada na Figura 2 abaixo. 

 

 
Figura 2 

 
Suponha que o administrador da rede tenha habilitado 
o OSPF (na configuração com uma única área) em 
todos os roteadores e em suas respectivas interfaces. 
Também considere as seguintes informações sobre 
as larguras de banda das redes da figura (quando não 
citada, a largura de banda do enlace será 10Mbps): 
R2-R1: 100Mbps; R5-R7: 100Mbps; R6-R5: 100Mbps; 
R2-R6: 100Mbps. As redes iniciadas com o prefixo 
“198.10” possuem cada uma 1Gbps de largura de 
banda. Todos os custos da rede são calculados le-
vando em conta apenas a largura de banda dos enla-
ces. 

 
Considerando o cenário descrito acima e que o OSPF 
já tenha convergido, é CORRETO afirmar que: 

A) a complexidade da rede apresentada requer a uti-
lização do OSPF na configuração multiárea. Co-
mo a configuração realizada pelo administrador foi 
feita com uma única área, as informações de ro-
teamento propagadas não serão consistentes. 

B) supondo que a rota default tenha sido criada em 
direção à internet, cada um dos roteadores R1 e 
R6  terá duas rotas com valores de métrica idênti-
cos em direção à rede mundial de computadores.  

C) supondo que a rota default tenha sido criada em 
direção à internet, cada um dos roteadores R4 e 
R6  terá duas rotas com valores de métrica idênti-
cos em direção à rede mundial de computadores.  

D) existe uma parte do protocolo OSPF que realiza 
um processo conhecido como “inundação”, que é 
responsável pela sincronização do banco de da-
dos estado de enlace entre os roteadores, o qual 
é executado de forma confiável, permitindo que 
todos os roteadores possuam cópias idênticas 
deste banco de dados. 

E) o OSPF se baseia no conceito de adjacência, a 
qual é necessária para que haja troca de informa-
ção de roteamento. Desta forma, em função da 
utilização da configuração com uma única área, 
todos os roteadores da rede estabelecerão adja-
cências entre si. 

 
39. O protocolo de roteamento BGPv4 desempenha um 

papel indispensável para o roteamento de tráfego na 
internet. Basicamente, esse protocolo foi projetado pa-
ra troca de informações de roteamento e de alcança-
bilidade entre sistemas autônomos.  Neste contexto, 
sobre o BGPv4, é CORRETO afirmar que: 

 
A) O BGPv4 usa o protocolo UDP como mecanismo 

de transporte de suas informações. Isso faz com 
que ele tenha que implementar funcionalidades de 
retransmissão e confirmação, características es-
sas não disponíveis no UDP. 

B) Quando o BGPv4 é habilitado em uma rede, pode 
haver conexões BGP entre roteadores pertencen-
tes a um mesmo sistema autônomo e conexões 
BGP entre roteadores pertencentes a diferentes 
sistemas autônomos.  

C) Um dos problemas do BGPv4 está relacionado 
com sua limitação no número de sistemas autô-
nomos suportados pelo protocolo, fazendo com 
que redes que possuam mais de dez deles  sejam 
consideradas inalcançáveis. 

D) O BGPv4 usa o algoritmo estado de enlace para 
apuração dos custos relativos às rotas aprendi-
das, o que garante um cálculo preciso e consis-
tente de todas as rotas mantidas no sistema autô-
nomo. 

E) Apesar da possibilidade de encaminhamento de 
informações de roteamento entre sistemas autô-
nomos, o BGPv4 requer envio periódico da tabela 
de roteamento entre os roteadores conectados 
para manter as informações atualizadas  sobre ro-
tas. 
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40. Os sistemas de criptografia são a base para a imple-
mentação de várias soluções relacionadas com a se-
gurança de redes em plataformas Windows/Linux. De 
um modo geral, existem três tipos de algoritmos crip-
tográficos: o de chave secreta, o de chave pública e o 
de hash. A respeito desses algoritmos, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) o algoritmo de chave secreta SHA-1 opera em 

blocos de tamanho fixo da informação a ser crip-
tografada, de tal modo que a versão final é o 
agrupamento desses conjuntos criptografados em 
sequência. 

B) o algoritmo de chave pública AES é conhecido pe-
lo seu alto nível de segurança nos dados cripto-
grafados, sendo um dos mais utilizados em diver-
sas ferramentas de software que requerem  segu-
rança no tráfego de dados. 

C) o algoritmo de chave simétrica RSA tem seu fun-
cionamento baseado na teoria numérica. Nele, a 
informação a ser criptografada é combinada com 
uma chave mantida em sigilo pelo seu detentor. 

D) o algoritmo de chave simétrica Triple-DES é reco-
nhecido por realizar a criptografia de forma efici-
ente, sendo amplamente utilizado para distribui-
ção e troca de chaves de sessão entre entidades. 

E) os certificados digitais permitem a criação de ca-
deias de confiança entre entidades, de tal modo 
que uma entidade A poderá considerar um certifi-
cado de uma entidade B válido baseado na parti-
cipação de B em uma cadeia conhecida por A. 
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