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23 de junho de 2016 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

Grupo I (P-Fólio e Exame) 

Respostas corretas: 

1. Qualquer das respostas é considerada correta, devido a lapso no enunciado. A 

resposta exata seria: */5 * * * * synchronize 

2. C 

3. B 

4. B 

Grupo II (P-Fólio) 

 

1. A resposta a esta questão deve contemplar a caracterização completa dos aspetos 

comunicação e integridade pessoal do código de ética do administrador de sistemas (1 

valor cada), bem como a apresentação de dois exemplos de violação destes princípios 

(1 valor cada). 

2. Na resposta, devem ser referidas as duas principais estratégias de backup (integral e 

incremental), e as respetivas diferenças (1 valor). A indicação de 3 exemplos de 

situações em que se apliquem cada estratégia, completará a resposta (1 valor cada). 

 

Grupo II (Exame) 

 

1. A resposta a esta questão deve contemplar a caracterização completa dos aspetos 

comunicação e integridade pessoal do código de ética do administrador de sistemas (1 

valor cada), bem como a apresentação de dois exemplos de violação destes princípios 

(1 valor cada). 



2. Devem ser considerados os vários aspetos no planeamento, descrevendo e justificando 

opções, políticas e tecnologias para cada um: 

• Serviços de rede (1 valor). Exemplos: DNS, DHCP, web servers; 

• Utilizadores e segurança (1 valor). Exemplos: criação de contas, política de 

passwords, permissões; 

• Storage (1 valor). Exemplos: NFS, sistemas de ficheiros, suportes; 

• Backups (1 valor). Exemplos: políticas e estratégias de backup, ferramentas; 

3. Devem ser identificados e descritos pelo menos os campos: Nome de utilizador, 

password, grupo primário, diretoria de trabalho (1 valor cada). 

4. Na resposta, devem ser referidas as duas principais estratégias de backup (integral e 

incremental), e as respetivas diferenças (1 valor). A indicação de 3 exemplos de 

situações em que se apliquem cada estratégia, completará a resposta (1 valor cada). 

 


