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- Candidato: Adriano Rodrigo Ferreira de Lima ( Questão 17 )
RECURSO INDEFERIDO
Justificativa do Examinador de Prova:
No que se refere ao recurso interposto à questão de Tecnologia da Informação, segue a minha
avaliação:
“As luzes emitidas por dispositivos de rede, sejam eles adaptadores de rede, modens,
roteadores e switches não seguem um padrão normativo estabelecido internacionalmente.
Cada fabricante pode adotar um conjunto de LEDs coloridos e definir uma interpretação própria
para cada um deles, a seu critério. Algumas dessas luzes restringem-se ao par luminoso verde e
âmbar (laranja ou amarelado) e outras empresas ainda adotam cores adicionais, como azul e
vermelha.
Embora o requerente tenha utilizado uma sólida argumentação em relação à interpretação dos
sinais luminosos, extremamente válida em outra situação, ressalta-se, mais uma vez, que estes
indicadores podem ter realmente outros significados. Uma adoção popular, por exemplo, é
aquela em que o LED verde pode indicar, simplesmente, a presença ou não de conectividade de
rede. O LED alaranjado pode indicar se há colisões de pacotes na rede, ou um problema na
interface ou um problema no cabeamento. Cabem, aqui, múltiplas interpretações. Obviamente
não há como se exigir este tipo de conhecimento, pouco homogêneo, dos candidatos sem
informações adicionais. É neste ponto que deve-se atentar ao que foi exposto.
Esta questão baseia-se em um texto motivador que contextualiza uma situação prática, inclusive
encontrada com certa recorrência aqui no MPT. O texto menciona, explicitamente:
“Foi relatado um problema de rede em alguns computadores da Diretoria Geral da Procuradoria
Geral do Trabalho. Um técnico de informática foi enviado ao local e constatou que as máquinas
não tinham conectividade. Em uma delas, ao verificar o ip da máquina, foi constado que o ip
registrado era 169.254.103.72. Em outro computador, observou-se que a interface de rede
cabeada do computador emitia apenas uma luz alaranjada.”
De acordo com o texto, a questão citada poderia ser resolvida simplesmente por eliminação das
assertivas, sem necessidade de conhecimento técnico sobre o assunto. O único item que condiz
com o cenário descrito é a alternativa C, que foi dada como resposta oficial no gabarito. Todos
os demais exigem conectividade da interface de rede.
Pelas razões expostas, o recurso está indeferido.”
Att,
Romeu

