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RECORRENTE: candidato inscrição nº 284993 

Cargo: Professor de Informática - Habilitado 

Questão recorrida: 11 

Tipo de Prova: 01 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “A questão se refere ao sistema de arquivos virtuais dizendo que eles se 

encontram no diretorio /proc. O diretório /proc tem informações sobre os processos do 

sistema, processador, CPU, sobre dispositivos, partições de discos etc. Não esta correto 

afirmar que o diretório /proc tem somente arquivos virtuais da memória RAM da máquina. 

http://www.planetaunix.com.br/2015/01/a-estrutura-de-diretorios-do-linux.html 

http://www.uniriotec.br/~morganna/guia/sistemas_de_arquivos.html”.  

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

 11. O sistema de arquivos ___________, do Linux, contém arquivos 

virtuais, que são arquivos que existem apenas na memória RAM 

da máquina. 

 A) /root. 

 B) /proc. 

 C) /run. 

 D) /sys. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a alternativa correta é baseada 

na frase da questão 11 e não sobre a memória RAM. O sistema de 

arquivos /proc contém arquivos virtuais, que são arquivos que 

existem apenas na memória RAM da máquina, os quais permitem 

visualizar dados do kernel que mudam constantemente. Não há 

arquivos reais aqui, mas informações em tempo real do sistema, 



 

 

como configurações de hardware e memória física. Nenhuma das 

alternativas fora a "B" completa corretamente a frase. 

/root = Armazena diretórios e arquivos de trabalho do superusuário 

(root).  

/run = fornece às aplicações um local para armazenamento de 

arquivos transientes que elas necessitem usar, como por exemplo 

sockets. 

/sys = Sistema de arquivos pseudo-virtual que fornece informações 

sobre o sistema e o hardware do computador. Pode ser usado para 

alterar parâmetros do sistema e também para tarefas de 

debuggung. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de Abril de 2016. 
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             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


