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INSTRUÇÕES 
 

01 – Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
02 - É vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de 
máquinas de calcular ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive 
telefones celulares. 
 
03 – O caderno de questões consta de 20 (trinta) questões objetivas de múltipla 
escolha, sendo 10 questões de Português e 10 (vinte) questões de conhecimentos 
específicos, leia-o atentamente e marque apenas uma alternativa.  
 
04 – A duração será de 02 (duas) horas, sendo que os candidatos somente poderão se 
retirar do local das provas objetivas, após 40 (quarenta) minutos do início das mesmas. 
 
05 – Será atribuída nota 0 (zero): 
5.1 à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), 
ainda que legível(is); 
5.2 à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de 
resposta assinalada; 
5.3 à(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de 
respostas; 
5.4 à(s) questão(ões) da prova objetiva cujo cartão de respostas for preenchido fora 
das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova, ou seja, 
preenchidas com canetas não esferográficas ou com canetas esferográficas de tinta de 
cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da indicada no 
modelo previsto no cartão; 
 
06 – Será fornecido apenas 01 (um) gabarito por candidato. 
 
07 – A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes 
instruções poderá implicar na eliminação do candidato 
 
 

BOA SORTE! 

ANALISTA DE 
SISTEMAS 
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Prova de Português – Cargo: Analista de Sistema 
 
Questão 01 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na oração abaixo: 
 
Sou coerente: a causa _____ tenho lutado vai _____ 
meus mais legitimos anseios e ideiais. 
 
a) por que, de encontro com os. 
b) que, de encontro dos. 
c) por que, ao encontro dos. 
d) porque, de encontro aos. 
 
Questão 02 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na oração abaixo: 
 
Quanto a amigos, prefiro João ____ Paulo, _____ quem 
sinto ____ simpatia. 
 
a) a, por, menos. 
b) do que, por, menos. 
c) do que, com, menas. 
d) do que, para, menos. 
 
Questão 03 
Onde há erro  de regência verbal? 
 
a) Esqueceram-lhe os compromissos assumidos. 
b) Nós lhe lembramos o compromisso assumidos. 
c) Eu esqueci os compromissos assumidos. 
d) Lembro-me que tais eram as suas palavras. 
 
Questão 04 
A frase abaixo é completada corretamente por qual 
alternativa? 
 
Asseguro _____ você que compete ____ ela, em relação 
____ esta situação, tomar as providências necessárias. 
 
a) à, a, à. 
b) à, a, a. 
c) a, à, à. 
d) a, a, a. 
 
Questão 05 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na oração abaixo: 
 
É _____ prudência na interpretação dos resultados, 
_____ seguem _____ algumas normas. 
a) necessária, porisso, inclusas. 
b) necessário, por isso, inclusa. 
c) necessário, por isso, inclusas. 
d) necessária, porisso, incluso. 
 

 
 
Questão 06 
A frase abaixo é completada corretamente por qual 
alternativa? 
 
 ____ fraudes e acredito que sempre_____. 
 
a) Houve, hão de existir. 
b) Houveram, hão de existir. 
c) Houve, há de existir. 
d) Houveram, há de existir. 
 
Questão 07 
Assinale alternativa incorreta.  
a) Tratando-se de você, ele concordará! 
b) O deixei na biblioteca. 
c) Ele pediu permissão para falar-lhe. 
d) Vou levar-te ao museu. 
 
Questão 08 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas na oração abaixo: 
 
Minhas objeções ____ acordo são concernentes ___ 
modo ___ ele dirige a firma. 
 
a) do, do, pelo qual. 
b) ao, do, de que. 
c) ao, ao, como. 
d) do, ao, de que. 
 
Questão 09 
Única frase com regência verbal incorreta: 
 
a) Trata-se do ideal a que referi. 
b) As leis que carecemos são outras. 
c) Encerrou-se o inquérito a que se percebeu. 
d) São justas as punições de que se queixam? 
 
Questão 10 
A frase abaixo é completada corretamente por qual 
alternativa? 
 
Imbuído _____ preconceitos, com tendência ____ 
intolerância, era impermeável ___ qualquer influência. 
 
a) com, pela, contra. 
b) por, a, a. 
c) de, à, a. 
d) com, para, à. 
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Prova de Conhecimento Específico – Cargo: Analista 
de Sistema 
 

 
Questão 11 
Considere as seguintes afirmações e escolha uma das 
opções: 
As seguintes são necessárias para criar um controlador 
de domínio com sucesso: 
I. Um nome de domínio DNS válido 
II. Um nome NetBIOS válido 
III. Um servidor DHCP para atribuir um endereço IP para 
o controlador de domínio 
IV. Um servidor DNS 
 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa III é falsa. 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
Questão 12 
Você é um administrador de Trey Research. A floresta da 
Trey Research consiste em três domínios, cada um dos 
quais inclui dois controladores de domínio que executam 
o Windows Server 2003. Você deseja atualizar um dos 
controladores de domínio para Windows Server 2008. 
O que você deve fazer primeiro? 
 
a) atualização do sistema operacional do controlador de 
domínio para o Windows Server 2008. 
b) Execute o Adprep.exe / domainprep / gpprepcommand. 
c) Execute o Assistente de Instalação do Active Directory 
Domain Services. 
d) Execute o comando Adprep.exe / forestprep. 
 
Questão 13 
Seu domínio é composto por cinco controladores de 
domínio, um dos quais está executando o Windows 
Server 2008. Todos os outros DCs estiver executando o 
Windows Server 2003. O que você deve fazer antes de 
instalar um controlador de domínio somente leitura? 
 
a) Atualize todos os controladores de domínio do 
Windows Server 2008. 
b) executar adprep /rodcprep. 
c) Executar Dsmgmt. 
d) executar o dcpromo /unattend. 
 
 
 
 

 
 
 
Questão 14 
Na configuração do servidor de DNS qual entrada num 
mapeamento de zona identifica o servidor de e-mail para 
o domínio em questão? 
 
a) MAIL 
b) CNAME 
c) MX 
d) INBOX 
 
Questão 15 
Qual diretiva define o caminho dos arquivos de 
configuração do Apache? 
 
a) ConfigDir 
b) ServerType 
c) ServerRoot 
d) DocumentRoot 
 
Questão 16 
Em um sistema Linux o principal arquivo de definição de 
variáveis globais do Bash é: 
 
a) /etc/fstab. 
b) /etc/globalenv 
c) /etc/profile. 
d) /etc/global. 
 
Questão 17 
Um sistema de arquivos será acessível num sistema 
Linux somente se: 
 
a) O sistema de arquivos for do tipo ext3. 
b) O sistema de arquivos estiver montado em um 
diretório. 
c) O sistema de arquivos for do tipo ext2. 
d) O sistema de arquivos não estiver com problemas de 
consistência. 
 
Questão 18 
Qual a finalidade do diretório /etc/skel no Linux? 
 
a) Armazenar as tarefas agendadas. 
b) Manter cópia dos diretórios do usuário. 
c) Servir como modelo para novas contas de usuário. 
d) Identificar usuários inativos ou bloqueados. 
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Questão 19 
Em um sistema Linux, qual o comando exibe 
continuamente os dados do final à medida que são 
acrescentados? 
 
a) tail -c 
b) tail –f 
c) tail –e 
d) tail -d 
 
Questão 20 
Qual o código hexadecimal que identifica uma partição 
Linux Swap? 
 
a) 81 
b) 82 
c) 83 
d) 8e 
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