
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍCIA FEDERAL – PERITO - ÁREA 3: TI 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 39 

Gabarito: ERRADO 

"Essas nuvens oferecem ambientes de computação e armazenamento escaláveis às aplicações, mas TAMBÉM  lhes 
oferecem acesso implícito às suas redes privativas de alto desempenho". 
 
Fonte:  
Redes de Computadores e a Internet - Uma Abordagem Top Down - 6ª Edição – Oficial  
 

Questão 71 

Gabarito: Certo 

Na computação, um emulador é um software que reproduz as funções de um determinado ambiente, a fim de 
permitir a execução de outros softwares sobre ele. (Wikipedia) 
 

Questão 88 

Gabarito: ERRADO 

Cliente ter que projetar SO foi dose.  
 
Platform as a Service (PaaS) 
* Oferecida para o desenvolvedor de aplicações que serão executadas e disponibilizadas nas nuvens 
* Provedor oferece a plataforma de desenvolvimento 
* Computação, armazenamento e comunicação para as aplicações 
* Resumo: Entrega de um ambiente de computação.  
 
 

Questão 89 

Gabarito: CERTO 

Em IaaS, a responsabilidade de proteger a infraestrutura básica e camadas de abstração pertence ao provedor, 
mas o restante da pilha é de responsabilidade do consumidor.  
 
Cloud Computing: nova Arquitetura da TI 
Por MANOEL VERAS 
 
 

Questão 97 

Gabarito: CERTO 

Ao contrário dos planos de backup convencionais, que são executados no horário designado, o backup em tempo 
deve ficar sempre ativo em segundo plano, observando e coletando as alterações feitas nos arquivos, e a cada  
janela curta deve-se executar o backups para espelhar essas mudanças na cópia de segurança.  



 
 

Questão 98 

Gabarito: ERRADO 

Pela minha leitura, entendi que a questão afirma que o switched fabric se conecta aos vários clientes por meio da 
biblioteca de fita, quando na verdade ele se conecta diretamente. Mas o gerúndio "acessando" deixou a leitura 
confusa.  
 
 

Questão 99 

Gabarito: ERRADO 

Agora ele está dizendo que a arquitetura SAN não seria compatível com o armazenamento em fitas, o que na 
verdade é a prática.  
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