
 

 

POLÍCIA FEDERAL – PERITO 

QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Questão 29 

Gabarito: ERRADO 

 
O comando “mv” não aceita o parâmetro “-R”. Nesse caso seria possível usa a seguinte sintaxe: mv -f /var/bo * 
/etc/backup/bo (o “*” seria usado para indicar que todo o conteúdo deve ser movido, o “-f” serve para não 
pedir confirmação, caso ele precise sobrepor algum arquivo ).  

 

 

Questão 30 

Gabarito: ERRADO 

 
Comentário: Embora o PowerShell realmente aceite alguns comandos Linux, o comando “chown”, usado no 
Linux para alterar o proprietário de um arquivo ou pasta, não é aceito.  

 

Questão 31 

Gabarito: ERRADO 

 
O protocolo HTTPS indica o uso de criptografia na comunicação entre o cliente e o servidor, somando ao HTTP o 
protocolo SSL (Secure Socket Layer) ou o TLS (Transport Layer Security). Porém, apenas com a informação passada 
não é suficiente para afirma que estão sendo acessados endereços de uma Intranet. 

 

Questão 32 

Gabarito: CERTO 

 
O Google Chrome compartilha os dados citados, desde que o usuário realize o seu login no outro dispositivo. É 
possível adicionar diferentes pessoas, separando, assim, os dados citados para cada conta.  

 

Questão 33 

 
Há um detalhe, o procedimento descrito serve para criar um Sumário e não um Índice, e, tecnicamente há 
diferença entre os dois recursos, embora, popularmente o nome “índice” seja usado para se referir a um sumário, 
o que nesse caso tornaria a questão “Certa”. Para criar um índice é necessário usar o recurso “Marcar Entrada”, 
disponível na Guia Referências, no Grupo “Índice”, e, considerando a diferença descrita entre os recursos, ela 
passaria a estar errada. Ou seja, dependendo do gabarito da banca existe a possibilidade de recurso.  

 



 

Questão 34 

Gabarito: CERTO 

 
Comentário: A sintaxe “Plan2!A1” usada dentro da função soma, refere-se à célula “A1” da planilha “Plan2”, já 
“A2” refere-se à célula da própria planilha onde foi inserida a função, ou seja “Plan1”, portanto, atende ao que 
foi pedido no enunciado. 

 

Questão 35 

Gabarito: ERRADO 

 
Os Malwares que enviam cópias automaticamente por e-mail são os “Worms” ou “Bots”. E ainda, o Vírus não 
envia cópias idênticas, e sim insere seu código em outros arquivos.  

 

Questão 36 

Gabarito: CERTO 

 
O firewall pode ser só um software ou a combinação de hardware e software (nesse caso aplicado à rede), 
permitindo o controle (filtro) do que entra e do que saí da rede à Internet.  

 

Questão 37 

Gabarito: CERTO 

 
O padrão IEE 802.11 normatiza a transmissão de dados por uma rede WI-FI (sem fio), sendo possível a troca de 
dados com computadores com fio, conectados ou não à Internet.  
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