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102 – Analista de Tecnologia da Informação – DAS QUESTÕES ANULADAS 
 
Questão 24-A/57-B/53-C/33-D: a questão foi anulada, pois não há alternativa correta. Na alternativa 
indicada como correta, ficou entendido que os cálculos de hash também são removidos antes de os dados 
serem armazenados no disco, quando, na verdade, o entendimento correto seria que os cálculos de hash 
dos blocos de dados são realizados para comparação com os hashs dos blocos já armazenados para 
remoção das redundâncias antes do armazenamento dos dados em disco. Nenhuma das outras 
alternativas está correta. 
Referência: Data Deduplication Approaches: concepts, strategies and challenges. ISBN 9780128233955.  
 
Questão 32-A/25-B/21-C/41-D: a questão foi anulada, uma vez que a utilização do exemplo (InnoDB) na 
alternativa “A” gerou desacordo com os conteúdos programáticos prescritos no edital. 
 
Questão 35-A/28-B/24-C/44-D: a questão foi anulada, pois um cenário não explorado na elaboração da 
questão, no qual existe a possibilidade de implantação de certificados individuais, invalidou o resultado 
previsto para a questão. Portanto, não há alternativa correta. 
 
Questão 37-A/30-B/26-C/46-D: a questão foi anulada, uma vez que um cenário não explorado na 
elaboração da questão invalidou sua resposta, pois o processo kill sem parâmetro algum utiliza por padrão 
o SIGTERM. Logo, apenas o comando kill pode não fechar o processo, sendo necessário aplicar outros 
parâmetros. Portanto, não há alternativa correta. 
 
Questão 44-A/37-B/33-C/53-D: a questão foi anulada, pois não há resposta correta para o comando 
proposto. O PESTEL foca apenas no ambiente externo. 
 
 
Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. 
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