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QUESTÃO 36  
Situação: Recurso Procedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam que a alternativa correta é a letra "D". 

JUSTIFICATIVA: 
O símbolo utilizado para representar um atributo-chave em um modelo entidade-relacionamento é uma elipse com o seu nome 
sublinhado. 
A banca revisou a referida questão e CORRIGIU O GABARITO, sendo a alternativa correta a letra "D". 
 
 
QUESTÃO 38  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam sobre o retorno da consulta SQL, dispensando o nome do funcionário "Joao da Silva". 
JUSTIFICATIVA: 
A alternativa correta é realmente a letra "B", pois o nome do funcionário "Joao da Silva" é retornado devido ao uso de OR Funcao 
LIKE'%en%'. 
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 43  
Situação: Recurso Procedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam a inexistência do arquivo de configuração "etc/sudores". 
JUSTIFICATIVA: 
A banca revisou a referida questão e, de fato, não existe o arquivo de configuração "etc/sudores", pois o correto seria "etc/sudoers". 
Desta forma, a alternativa está ANULADA. 
 
 
QUESTÃO 46  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam sobre o tamanho máximo das partições. 
JUSTIFICATIVA: 
Os sistemas de arquivos FAT16, FAT32 e NTFS possuem, respectivamente, o tamanho máximo de 2GB, 2TB e 16 EB, conforme pode 
ser encontrado em A+ Guide to PC Hardware Maintenance & Repair, do autor Michael Graves, editora Thomson Delmar Learning, 2005. 
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 48  
Situação: Recurso Procedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam que a assertiva IV da referida questão é falsa. 
JUSTIFICATIVA: 
A própria máquina do usuário não executa o lado do servidor da aplicação DNS.  
A banca revisou a referida questão e CORRIGIU O GABARITO, sendo a alternativa correta a letra "A". 
 
 


