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33. Embora as versões mais atuais do Mozilla Firefox e do Google Chrome... 
GABARITO: ERRADO 
COMENTÁRIO: O erro da questão está na restrição do ambiente de acesso, a Intranet. Na 
verdade, os navegadores salvam os dados de navegação durante o uso, exceto durante as 
navegações anônimas. 
 
34. Caso sejam digitados os termos descritos a seguir na ferramenta... 
GABARITO: CERTO 
COMENTÁRIO: Realmente o termo digitado campanha PRF @twitter irá retornar páginas que 
contenham essa expressão, assim como informado na questão, por isso o item pode ser 
considerado como correto. Porém, essa forma de escrita não é a mais indicado para pesquisas 
em redes sociais, mas o item continua correto. 
 
35. No Windows, ainda que seja possível compartilhar configurações... 
GABARITO: ERRADO 
COMENTÁRIO: O erro da questão está em afirmar que em razão de segurança não é possível 
fazer o compartilhamento de senha através da sincronização de contas do usuário entre 
máquinas com Windows 10. Isso é possível através da ativação da mesma conta entre as 
máquinas desejadas. 
 
36. A Internet da Coisas (IoT) aumenta a quantidade e a complexidade... 
GABARITO: CERTO 
COMENTÁRIO: Como a internet das coisas define que várias máquinas, de diferentes categorias 
e funcionalidades, geram dados para as redes, podemos dizer, assim, que são gerados dados 
para a Big Data, grande Volume de dados, alta Velocidade na criação dos dados e Variedade nos 
dados. 
 
37. O Firewall da próxima geração (NGFW) dispõe, em um mesmo equipamento...  
GABARITO: CERTO 
COMENTÁRIO: Acredito que essa foi a questão de mais alto nível da matéria de Informática. 
Essa questão exige muito conhecimento do candidato, pois NGFW é uma ferramenta de alto 
nível em segurança da informação, integrando dezenas de funcionalidades, assim como nas 
ferramentas UTM. A questão poderá ser considerada como ERRADA, a depender da fonte de 
consulta utilizada pelo examinador. Contudo, podemos entrar com recurso para anulação do 
item, caso o gabarito venha diferente desse apresentado por nós. 
 
38. Ransomware é um programa malicioso de computador que se propaga... 
GABARITO: ERRADO 
COMENTÁRIO: A função do Ransomware é criptografar os dados da máquina e não contaminar 
dados criptografados, assim como informado na questão. 
 
39. Identifica-se Software como serviço (SaaS) quando um provedor... 
GABARITO: ERRADO 
COMENTÁRIO: O erro da questão está na afirmação que esse tipo de serviço é utilizado para 
construir programas, quando na verdade o modelo de serviço utilizado para isso é o PaaS.  
 

 


