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Questão Resposta Argumentação 

24 A 

Bom dia, 
Conforme transcrito abaixo, a questão 24 pede que as afirmativas seguintes sejam  
analisadas em relação à manutenção de sistemas operacionais Linux, julgando-as  
verdadeiras ou falsas. 
"Analise as afirmativas sobre manutenção de sistemas operacionais Linux e  
considere V para as verdadeiras e F para as falsas." 
A afirmativa IV apresenta a ferramenta defrag, suas funções e vantagens, e de acordo com  
o gabarito preliminar, esta afirmativa é verdadeira. 
"A ferramenta defrag permite realizar uma desfragmentação em uma unidade de  
disco. A desfragmentação melhora o desempenho de leitura de arquivos quando a  
taxa de fragmentação está elevada." 
Entretanto conforme argumentação a seguir a afirmativa não pode ser considerada verdadeira: 
1 - A afirmativa não impõe limitações de sistemas de arquivos, versões do Sistema Operacional ou distribuição, por isso ela só poderia ser 
considerada verdadeira, se a ferramenta defrag estivesse presente em todas as versões oficiais de linux. 
2 - De acordo com a busca de pacotes/ferramentas disponível no site oficial da distribuição debian (link abaixo) não existe um 
pacote/ferramenta, na versão atual do SO, com o nome "defrag" 
https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=defrag&mode=path&suite=stable&arch=any 
3 - A ferramenta está disponível apenas para versões mais antigas do  
sistemas operacionais linux, visto que ela atua apenas sobre os sistemas de arquivos 
ext2, ext3, Minix e xiafs. Nas versões atuais, que utilizam outros sistemas de arquivos (ext4, por exemplo), a ferramenta defrag foi 
descontinuada e substituída pelo e4defrag. 
4- Em 25 de maio de 2004, foi lançado um comunicado no site oficial da distribuição Debian informando, dentre outras coisas, que 18 
pacotes foram descontinuados e na listagem está a ferramenta defrag. 
https://www.debian.org/News/weekly/2004/21/index.en.html 
5 - Existe um repositório na Internet em que há uma ferramenta defrag disponível, entretanto, trata-se de um repositório de  
terceiros, não suportado por uma distribuição oficial (Debian, Redhat, Suse, etc) e por isso não deve ser considerado. 
Considerando o exposto acima, a afirmativa IV deve ser considerada FALSA e a resposta da questão 24 deveria ser dada como V,F,F,F e não 
há alternativa com essa resposta e, portanto a questão deverá ser ANULADA. 
Cordialmente, 
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24 E 

A questão 24 pede que as afirmativas sejam analisadas em relação a manutenção de sistemas operacionais Linux (entende-se, portanto, 
Linux como um todo, e não determinada versão ou distribuição) julgando-as verdadeiras ou falsas. 
 
 
 
A afirmativa IV apresenta a ferramenta defrag, suas funções e vantagens, e de acordo com o gabarito preliminar, esta afirmativa é 
verdadeira. Porém, conforme o exposto a seguir a afirmativa não pode ser considerada verdadeira, pois: A afirmativa não impõe limitações 
de sistemas de arquivos, versões do Sistema Operacioal ou distribuição, por isso ela só poderia ser considerada verdadeira, se a ferramenta 
defrag estivesse presente em todas as versões oficiais de linux.  
 
De acordo com a pesquisa de pacotes/ferramentas disponível no site oficial da distribuição debian 
(https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=defrag&mode=path&suite=stable&arch=any) não existe um 
pacote/ferramenta, na versão atual do SO, com o nome "defrag"; a ferramenta está disponível apenas para versões mais antigas do  
sistemas operacionais linux, visto que ela atua apenas sobre os sistemas de arquivos ext2, ext3, Minix e xiafs. Nas versões atuais, que 
utilizam outros sistemas de arquivos (ext4, por exemplo), a ferramenta defrag foi descontinuada e substituída pelo e4defrag.  
 
Existe um repositório na Internet em que há uma ferramenta defrag disponível, contudo, trata-se de um repositório de terceiros, não 
suportado por uma distribuição  oficial (Debian, Redhat, Suse, etc) e por isso não deve ser considerado. 
 
 
 
Por tudo acima exposto essa afirmativa deve ser considerada FALSA, o que se teria uma resposta: V,F,F,F e como não há essa alternativa a 
questão deve ser anulada. 
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24 C 

Solicito a anulação da questão, pois a alternativa julgada correta, letra E: ?V, F, F, V?, apresenta equivoco na última afirmativa, alegada 
como verdadeira: ?IV A ferramenta defrag permite realizar uma desfragmentação em uma unidade de disco. A desfragmentação melhora o 
desempenho de leitura de arquivos quando a taxa de fragmentação está elevada.?, esta alternativa é falsa, pois não leva em consideração, 
que existem várias distros Linux e que a ferramenta ?defrag?, não está presente em todas, um exemplo disso é a versão atual da distro 
Debian, que em seu próprio site oficial não apresenta relato desta ferramenta.Portanto, como a questão não especifica a distro ou versão 
do sistema operacional, dando a entender que todas apresentam a ferramenta, o que não é verdade, a mesma deve ser considerada falsa. E 
já que não existe esta alternativa: ?V,F,F,F?, nas opções, a questão deve ser anulada.Segue abaixo link para consulta dos pacotes e 
ferramentas disponíveis na atual versão do Debian:https://packages.debian.org/ 

25 A A afirmativa II encontra-se incorreta, visto que o nome correto do protocolo é ICMP e não ICMS 

38 D A alternativa D também está correta, pois a categoria 7a pode usar até 8 pares 

44 C 

Na primeira parte do enunciado da questão 44 é feita uma explanação sobre o ataque distribuído de negação de serviço, Distributed Denial 
of Service (DDoS), apresentado suas formas usuais de ataque e objetivos do atacante, enquanto que a segunda parte, pede para julgar as 
afirmativas APENAS sobre DDoS, como transcrito a seguir:?Considere as afirmativas abaixo sobre DDoS e indique V para as verdadeiras e 
Fpara as falsas.?Reforço que, o que se pede para ser julgado é em relação a DDoS (ao ataque) e não em relação às medidas de segurança e 
defesa. Desta forma:a) As afirmativas I e II estão de acordo com o gabarito preliminar, visto que - A afirmativa I está correta (Verdadeira), 
porque descreve uma formareal de ataque.- A afirmativa II está incorreta (Falsa), por descrever uma medida (equivocada) de defesa e não 
uma característica do ataque, como solicitado no enunciado da questão;b) As afirmativas III e IV fazem descrição as duas maneiras 
conhecidasde DEFESA, portanto não tratam sobre DDoS (o ataque) e o que se pedeé pra avaliar se as afirmativas estão de acordo com 
DDoS. Se as afirmativas não atendem ao que se pede no enunciado, devem serconsideradas ?Falsas?.Se o elaborador desejasse que as 
medidas de defesa fossem analisadas, isso PODERIA estar mais explícito nas afirmativas, por exemplo, incluindo o texto ?Uma maneira de 
evitar o ataque é ? no início das afirmativas III e IV.  Da forma como estava escrito, o candidato pode ser levado ao erro, uma vez que o 
enunciado fala que o DDoS é um ataque e em algumas afirmativas, é uma defesa.O candidato ler no enunciado " DDoS é um ATAQUE que 
visa tornar indisponível os recursos de um sistema." e "Considere as afirmativas abaixo SOBRE DDoS, ou seja, sobre o ATAQUE" e ler na 
afirmação III, por exemplo, "Utiliza mecanismos de detecção de ataques, baseado em número de requisições ou análise de conteúdo, e 
efetua o BLOQUEIO destas requisições como CONTRA MEDIDA de um ataque em andamento" Fica a pergunta: "Como eu vou estar 
atacando e ao mesmo tempo bloqueando o meu ataque?" Não tem sentido! Considerando o exposta acima, as afirmativas III e IV deve ser 
considerada FALSAS e a resposta da questão 44 deveria ser dada como V,F,F,F e não há alternativa com essa resposta e, portanto a questão 
deverá ser ANULADA. 

 


