
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA MARIA – NÍVEL MÉDIO – T.I. - ANO 2017  
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA 

 

Processo Seletivo de estágio em Tecnologia  
da Informação – Nível Médio - 2017 

 

GABARITO OFICIAL 
QUESTÕES OBJETIVAS 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A D Anulada C B A D C A D 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C D Anulada A C C D B A C 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A D D B C A B C A B 

 
As questões de número 03 e 13 foram anuladas devido ao fato de terem respostas idênticas em diferentes 

alternativas na mesma questão. 

 
QUESTÕES DISSERTATIVAS 

Respostas esperadas pela comissão avaliadora:  Os textos dos candidatos serão avaliados por uma comissão 
avaliadora e serão pontuados entre 0 e 5 pontos com variação decimal máxima de 0,5 (meio ponto) e serão pontuadas 
respostas parciais de acordo com o objetivo da questão.  Serão consideradas ponderações dos candidatos que sugiram a 
mesma idéia proposta na questão ou que expresse, de forma clara, o seu objetivo. 

 

Q1 Backup completo é o procedimento onde são copiados os dados em sua integralidade, ou seja, todos os arquivos armazenados são copiados 
em um único processo de cópia.  O backup incremental é realizado copiando-se apenas os arquivos que foram criados ou modificados desde 
o último backup realizado, onde os arquivos inalterados não são copiados para o backup.  Quando realiza-se o backup de um dispositivo de 
armazenamento pela primeira vez ele deve ser completo e os demais podem ser incrementais. 

Q2 Dispositivos de input são dispositivos que realizam somente a entrada ou introdução de dados nos sistemas do computador. Dispositivos de 
output são dispositivos que realizam somente a saída ou retorno de dados de um sistema computadorizado. Os dispositivos de I/O permitem a 
entrada (ou inserção) e saída (ou retorno) de dados do computador.  Exemplos de dispositivos de input (entrada): Teclado, mouse, leitor de 
código de barras, microfone, webcam, joystick e Scanner. 

Q3 Hardware é a parte física de um sistema computacional e se aplica a unidade central de processamento, memória e aos dispositivos de 
entrada e saída.  Exemplos: Teclado, mouse, monitor, CPU, memória, etc. 
Software é a parte lógica, o conjunto de instruções e dados processado pelos circuitos eletrônicos do Hardware. Exemplos: Sistemas 
operacionais (Windows, Linux, Android), Editores de texto, planilhas eletrônicas, jogos eletrônicos, etc. 

Q4 Uma SUÍTE DE APLICATIVOS corresponde a um conjunto de softwares de uso genérico embalados em um único pacote e distribuídos em 
conjunto aos usuários a que se destinam. As suítes podem incluir processadores de texto, planilhas eletrônicas, banco de dados, programas de 
apresentação de slides, ferramentas de comunicação, entre outros.  Os exemplos mais conhecidos de suítes de aplicativos são o MICROSOFT 
OFFICE (Software proprietário) e o LibreOffice (Software livre). 
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