
RESPOSTAS AOS RECURSOS AO CARGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DE 
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QUESTÃO 21 
O algoritmo AES utiliza chave simétrica, portanto o pleito está deferido, a questão deve ser 
ANULADA. 
Recurso PROCEDENTE 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
QUESTÃO 22 
Realizando uma busca rápida na Internet, o portal do Governo do Cerá apresenta uma 
tabela de preços utilizada em licitações, incluindo o metro da fibra ótica e cabos lógicos tipo 
par trançado, e o primeiro apresenta valor inferior. 
http://www.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/18.7.html?a=1457466992841 
Além disso, a referência utilizada pelo candidato sobre a "economia de custos significativa" 
está relacionada ao uso de uma quantidade menor de repetidores, não a fibra ótica. Em 
função do exposto, indeferimos o pleito. 
Alternativa correta: E 
Recurso IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 26 
A nomenclatura sugerida pelo candidato ou a apresentada na questão não impede a 
interpretação correta da mesma. Por exemplo, a própria desenvolvedora do Ubuntu utiliza 
o termo pacote(package) nas suas documentações. 
https://help.ubuntu.com/community/AptGet/Howto 
Pelo exposto, o pleito está indeferido. 
Alternativa correta: D 
Recurso IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 29 
De acordo com o link http://www.linux-kvm.org/page/FAQ, os requisitos necessários para 
instalação do KVM são: uma máquina x86, um kernel Linux recente e um processador (Intel 
VT ou AMD-V). Logo, o pleito está indeferido. 
Alternativa Correta: B 
Recurso IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 31 
A questão deveria pedir o item "correto", logo o pleito está deferido e a questão deve ser 
anulada. 
Recurso PROCEDENTE 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 40 
Executando o comando msconfig, a tela principal tem várias abas, uma delas é de serviços, 
que mostra os serviços do sistema operacional e seus estados atuais. Solicitação 
indeferida. 
Alternativa correta: E 
Recurso IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 44 
A IN 04/2014 no art. 35 inciso II observa "a entrega de versões finais dos produtos e da 
documentação". A questão pede a alternativa que não seja observada no artigo, além disso 
há serviços de TI que não geram produtos, então a questão B não está correta. Logo, o 
pleito está indeferido. 
Alternativa Correta: E 
Recurso IMPROCEDENTE 
 


