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12.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 12.2: 
 
 
Tabela 12.2 

Aspectos Descrição 
Pontuação 
máxima 

1 
Atendimento ao tema 
proposto na questão 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela 
questão discursiva. 

5 

2 
Conhecimento técnico-
científico sobre a 
matéria 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, demonstrando 
domínio técnico e científico. 

5 

3 

Clareza de 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente 
e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto 
de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação 
ao questionamento abordado pela questão discursiva. 

5 

4 
Utilização adequada da 
Língua Portuguesa 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: 
uso adequado da ortografia, constituição dos parágrafos conforme 
o assunto abordado, estruturação dos períodos no interior dos 
parágrafos (coerência entre porções textuais, relação lógica entre 
as ideias propostas, emprego adequado de articuladores no 
interior das porções textuais). 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
demais aspectos (1, 2 e 3), o de nº 4, “Utilização adequada da 
Língua Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 
(zero). 

5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 20 

 
 
12.4 O candidato deverá obter 10 (dez) pontos ou mais do total de pontos previstos na 
Prova Discursiva para não ser eliminado do Concurso para Emprego Público, além de não 
ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
12.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova 
Discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo 
e não valerão para a finalidade de avaliação da Prova Discursiva. 
12.6 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas, e no máximo, 20 (vinte) linhas para 
elaborar a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de 
avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar 
a extensão de 20 (vinte) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 
12.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com 
caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. 
12.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta 
solução da questão, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato. 



12.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-
se apenas para as informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
12.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
 a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
 b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste 
Edital; 
 c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o 
pudor; 
 d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
 e) não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em 
branco;  
 f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome 
completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
 g) não redigir o número mínimo de linhas previsto no subitem 12.6. 
12.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e 
máximos de linhas, previstos no subitem 12.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos 
à prova. 
12.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de 
correção, resguardando do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
12.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada 
e a identificação do candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção 
através de um ambiente eletrônico. 
12.10.2 Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte 
informação ao candidato: “Para Correção, esta folha será digitalizada e a identificação do 
candidato será omitida”. 
12.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do 
item 15 deste Edital 
 
 

 

NÍVEL MÉDIO 
 

 
 
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO 

1) A Internet é um sistema global que, por meio de redes de computadores, pode conectar 

diferentes tipos de dispositivos em todo o planeta. Um dos componentes essenciais na 

infraestrutura da internet é o ‘web server’. Um web server pode ser implementado de duas 

formas: hardware ou software ou, ainda, ambos trabalhando em conjunto. Além disso, os 

web servers podem ser estáticos ou dinâmicos. Sabendo disso, explique como é o 

funcionamento do lado do hardware e do software de um web server. Por fim, explique a 

diferença conceitual entre um servidor web estático e um servidor web dinâmico. 

R.: No lado do hardware, um servidor da web é um computador que armazena o software do 

servidor da web e os arquivos de componentes de um site (por exemplo, documentos HTML, 

imagens, folhas de estilo CSS e arquivos JavaScript). Ele está conectado à Internet e suporta o 

intercâmbio de dados físicos com outros dispositivos conectados à web. 

No lado do software, um servidor da web inclui várias partes que controlam como os usuários da 

web acessam arquivos hospedados, no mínimo um servidor HTTP. Um servidor HTTP é um 

software que entende URLs (endereços da Web) e HTTP (o protocolo que o seu navegador usa 

para exibir páginas da Web). Ele pode ser acessado através dos nomes de domínio (como 

mozilla.org) dos sites que ele armazena e entrega seu conteúdo ao dispositivo do usuário final. 

Um servidor da Web estático, ou pilha, consiste em um computador (hardware) com um servidor 



HTTP (software). Ele é chamado de "estático" porque o servidor envia seus arquivos hospedados 

"como estão" para o seu navegador. 

Um servidor da web dinâmico consiste em um servidor da web estático, além de software extra, 

geralmente um servidor de aplicativos e um banco de dados. Ele é chamado de "dinâmico" 

porque o servidor de aplicativos atualiza os arquivos hospedados antes de enviá-los ao seu 

navegador através do servidor HTTP. 

NÍVEL SUPERIOR 

 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE 

1) Considere a seguinte demanda de uma rede, requisitada por um novo departamento da 

organização: “A rede será composta de 50 terminais, divididas igualmente em duas salas. 

Essas salas ficam em prédios vizinhos, dentro do mesmo condomínio, de tal forma que as 

salas se distanciam em 300 metros uma da outra. Em cada sala, os 25 terminais estarão 

dentro de um mesmo ambiente. Além disso, essa rede deverá atender a demanda de 

Internet, além de distribuir o acesso a um software (no modelo Cliente/Servidor).”. 

Com base nessa situação, como um analista de infraestrutura deve avaliar e criar um 

projeto contendo detalhes técnicos da implantação, topologia mais indicada, 

configuração de IP e a descrição das tecnologias envolvidas (como protocolos e 

tecnologias de comunicação)? 

 

R.: Para esta solicitação, recomendo duas formações em estrela (topologia de rede) utilizando 

a tecnologia Ethernet, conhecida como “rede cabeada padrão”. Em cada computador, nos que 

já não possuírem, haverá uma placa de rede ethernet, com barramento de 1 gbps. Essa formação 

indica que haverá um concentrador de rede (aparelho que tem a capacidade de intercomunicar 

dispositivos ligados a ele) que interligará os 25 terminais entre si, ao mesmo tempo que fará 

conexão a um outro concentrador, situado na outra sala, onde o mesmo esquema ocorrerá. 

Esses concentradores serão representados por dois switches, também de tecnologia ethernet 

com velocidade mínima de 1 gbps. A conexão entre eles será feita por meio de uma fibra óptica. 

Caso o mesmo comutador não tenha os dois tipos de porta de comunicação, outro comutador 

deverá ser utilizado para a comunicação entre o switch de cada sala. 

Vale ressaltar que a escolha das tecnologias envolvidas permita o modo full-duplex de 

comunicação (onde as máquinas se comunicam entre si ao mesmo tempo) para que haja uma 

comunicação mais rápida e eficiente. 

É relevante a escolha da fibra óptica na interligação dos switches ethernet, uma vez que, pelo 

fato da distância entre os comutadores (de mais de 100 metros) e pelo fato dos dutos condutores 

que as permeia não serem de uso exclusivo, a fibra óptica possui alta velocidade e excelente 

confiabilidade e estabilidade de conexão, além de ser livre de interferências eletromagnéticas. 

Um ponto econômico relevante é que, ao investir na comunicação entre as duas salas, de forma 

permanente, apenas uma conexão de Internet deverá ser adquirida, servindo então aos dois 

ambientes. 

Outro ponto importante é que, havendo a necessidade de um servidor que forneça acesso ao 

sistema utilizado por todas as estações da rede, se não houvesse esta intercomunicação entre 

os dois ambientes, a infraestrutura necessária seria mais dispendiosa e menos eficiente. 

 

 

 



ANALISTA DE SISTEMAS 

1) Um analista de sistemas necessita criar uma classe abstrata denominada “Dispositivo” 

dentro de um pacote denominado ‘classeAbstrata’. Essa classe possui dois atributos 

privados, sendo eles: Conectado, do tipo booleano, e Voltagem, do tipo inteiro. A classe 

também implementa um método abstrato público denominado Conectar. O método 

construtor da classe é um método público que recebe dois parâmetros: Conectado e 

Voltagem. Finalmente, o analista deve implementar um método público concreto para 

estabelecer a voltagem do dispositivo. Diante do exposto, explique, de forma descritiva, 

os passos para que o analista de sistema construa, em linguagem Java, a classe abstrata 

“Dispositivo”, o seu método construtor, bem como o seu método concreto. No decorrer 

do seu texto, utilize instruções Java para ilustrar a sua explicação, respeitando a sintaxe 

da linguagem. 

 

R.: O analista de sistemas deve iniciar a implementação da classe criando um pacote por meio 

da instrução ‘package classeAbstrata;’. Após isso, ele deve criar uma classe abstrata pública 

denominada Device por meio da instrução ‘public abstract class Dispositivo {‘. Em seguida, o 

analista deve criar duas variáveis privadas, sendo elas: conectado e voltagem, por meio das 

instruções ‘private boolean conectado; private int voltagem’. Na sequência, ele deve implementar 

o método abstrato da classe Dispositivo, denominado ‘conectar’, por meio da instrução ‘public 

abstract void conectar();’. O analista deve criar então um método contrutor da classe para que 

se possa acessar os seus atributos. Para tanto, ele utiliza a instrução ‘public Dispositivo (boolean 

conectado, int voltagem) { this.conectado = conectado; this.voltagem = voltagem;}’. Em seguida, 

o analista deve implementar o método concreto para possibilitar a atribuição de uma voltagem 

ao dispositivo. Para isso, ele utiliza a instrução ‘public void setVoltagem(int voltagem) 

{this.voltagem = voltagem;}. Finalmente, o analista deve fechar a implementação da classe 

utilizando ‘}’. Dessa forma, a classe foi implementada. 

 

 

 


