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PROVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL  

RECURSOS PARA AS QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

Questão 29.  
 
Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador, 
independentemente da distância física entre eles, desde que ambos os computadores estejam conectados à Internet. 
 

Gabarito Preliminar: C. 

Solicitação: alteração de gabarito para E. 

Justificativa: Ao afirmar “independentemente da distância física entre eles”, estão inclusas as abrangências de todos os 
tipos de rede, como as LAN, MAN e WAN. Entretanto, em redes LAN, não se faz necessária a conexão à Internet, como 
dito na questão ao afirmar “desde que ambos os computadores estejam conectados à Internet”, visto que ambos os 
computadores estão conectados à mesma rede local e podem compartilhar do acesso mútuo, inclusive por controle 
remoto. Por esse motivo o item está errado. 

 
Questão 30.  
 

As versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox e Edge reconhecem e suportam, em instalação padrão, os 
protocolos de Internet FTP, SMTP e NNTP, os quais implementam, respectivamente, aplicações de transferência de 
arquivos, correio eletrônico e compartilhamento de notícias. 

Gabarito Preliminar: E. 

Solicitação: alteração de gabarito para C. 

Justificativa: Todos os três serviços (FTP, SMTP e NNTP) podem ser realizados por meio de aplicativos clientes específicos 
para tais serviços. Entretanto, a questão faz menção ao uso desses serviços por meio dos navegadores Chrome, Firefox 
e Edge, no sentido de que estes são capazes de reconhecer e suportar tais protocolos. De fato, é possível baixar arquivos 
de um servidor FTP diretamente a partir desses navegadores; também é possível enviar e-mails usando o protocolo 
SMTP a partir desses navegadores em aplicações webmail; e, por fim, também é possível acessar servidores de notícias 
NNTP por meio dos navegadores. O protocolo NNTP é um antigo protocolo de compartilhamento de notícias em grupos 
da Internet, na antiga rede USENET. Tal serviço era acessado por meio de aplicativos clientes específicos de notícias. 
Porém, com o advento da Web, esse serviço passou a ser acessado por meio dos navegadores também. Portanto, o item 
está correto. 

 
Questão 31.  
 

No fluxo de pacotes de uma rede de computadores, a qualidade de serviços é determinada pelos parâmetros relacionados 
a propagação, recuperação, interferência e perda de dados. 

Gabarito Preliminar: E. 

Solicitação: alteração do gabarito para C. 

Justificativa: os parâmetros de qualidade de serviços (QoS) determinam o comportamento do fluxo de pacotes de uma 
rede de computadores, sendo os parâmetros mais conhecidos: retardo fim-a-fim, taxa de perda de pacotes, variação do 
retardo fim-a-fim ("jitter") e vazão. Todos esses parâmetros estão relacionados à propagação (transmissão), à 
recuperação (recepção), interferência (taxas de retardos - jitters) e perda de dados (taxa de perda de pacotes). Portanto 
o item está correto. 
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