
                                                     
 

COMENTÁRIOS – PC/GO 2016 – AGENTE DE POLÍCIA 

www.grancursosonline.com.br 

 
Noções de Informática – Prof. Jeferson Bogo  
  

  
Questão nº 15 

  
Gabarito: letra “C”. 
 
Comentário: Lista processos com ps e o argumento, -ef lista todos 

os processos da lista, | grego pra filtrar apenas o processo especificado. 
 
 
 
Questão nº 16 

  
Gabarito: letra “C”. 
 
Comentário: As quebras seção do tipo contínuo permitem usar 

diferentes formatações na mesma página  (texto em uma e duas colunas, 
margens diferentes na mesma página etc) e as quebras de seção para próxima 
página permitem configurações diferentes entre páginas diferentes (rodapés e 
cabeçalhos diferentes, numerações de páginas diferentes etc).  

 
 

 
Questão nº 17 

  
Gabarito: letra “D”. 
 

Comentário: Esse programa pode ser o Onedrive, nativo do Windows 10, ou o 
Google drive ou Dropbox, sendo esses últimos dois necessário baixar e 
configurá-los.  
 
Obs.: No Windows 10, por padrão, não há como pasta do sistema, "Meus 
documentos". Embora a questão não cite como pasta padrão, dá a entender, 
cabendo, portanto, recurso.  
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Questão nº 18 
  

Gabarito: letra “E”. 
 
Comentário: A assinatura digital visa a garantir a Integridade, o Não 

repúdio e a Autenticidade das informações. A política de chaves e senha tem 
como objetivo principal preservar às chaves privadas (mantê-las secretas), o 
uso de senhas fortes e seu adequado sigilo. Honeypots são computadores com 
conteúdo sem valor para empresa que são deixados vulneráveis na rede para 
que seja invadidos e seus invasores possam ser monitorados, considerados 
como armadilhas.  
 
 
 

Questão nº 19 
  

Gabarito: letra “D”. 
 
Comentário: O firewall realmente não combate propriamente o 

trojan, podendo atuar, dependendo do tipo de trojan, seus efeitos como o de 
abrir portas. Para combater o trojan é necessário o uso de antivírus.  
 
 
 

Questão nº 20 
  

Gabarito: letra “C”. 
 
Comentário: O becape Incremental copia os arquivos que foram 

criados e os que foram modificados desde o último becape, não sendo 
necessário, realmente, especificar os intervalos de tempo em que houve 
alterações, pois isso é feito automaticamente.  
 
 

 
 

 
             
Jeferson Bogo é Bacharel em sistemas de informação pela UPIS – Faculdade 
de Tecnologia do Distrito Federal. Experiente, ministra aulas de informática 
para concursos públicos desde 2001. Possuidor de excelente didática, o 
professor Jeferson Bogo consegue com dinamismo responder ao desafio que o 
ensino da informática exige. Utiliza o método de aplicação dos conteúdos com 
base teórica e resolução de questões de provas anteriores. 


