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QUESTÃO 32  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

O recurso argumenta que o enunciado da questão faz referência apenas aos protocolos TCP e IP. 
JUSTIFICATIVA: 
Na literatura, o termo "TCP/IP" faz referência a um conjunto de protocolos especializados incluindo TCP, IP, UDP, ARP e outros. 
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 41  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

O recurso argumenta sobre o número de máquinas virtuais que podem ser criadas através do VMware Player. 
JUSTIFICATIVA: 
Conforme a própria documentação do produto, http://www.vmware.com/br/products/datacenter-virtualization/server/compare.html, com 
VMware Player há a possibilidade de se criar 1 ou 2 máquinas virtuais.  
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 44  
Situação: Recurso Procedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam que a alternativa correta é a letra "B". 
JUSTIFICATIVA: 
A separação entre a rede interna da organização da rede externa, que pode ser a internet, por meio da utilização de uma máquina que 
contenha duas interfaces de rede é conhecido como Dual-Homed Host. 
Desta forma, a banca revisou a referida questão e CORRIGIU O GABARITO, sendo a alternativa correta a letra "B". 
 
 
QUESTÃO 47  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

O recurso argumenta sobre a quantidade de comparações entre o vetor e o valor pesquisado. 

JUSTIFICATIVA: 
Comparação 1: linha 5 - compara se v[5] = 15. Neste caso, é falso. 
Comparação 2: linha 8 - compara se v[5] < 15. caso, é falso. 
Comparação 3: linha 5 - compara se v[2] = 15. Neste caso, é verdadeiro e assim finaliza o algoritmo. Portanto, a quantidade de 
comparações entre o vetor e o valor pesquisado é 3.  
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 


