
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 

BANDEIRANTE - SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284993 

Cargo: Professor de Informática - Habilitado 

Questão recorrida: 08 

Tipo de Prova: 01 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “A questão 8 pede para identificar a resposta incorreta, porém a resposta 

constante na letra \"A\", não esta totalmente incorreta, pois pode haver transferências de 

arquivos por FTP entre servidor e provedor”.  

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

  08. É incorreto afirmar sobre o FTP: 

 

  A) A transferência é feita entre um servidor e um provedor. 

  B) É qualquer computador que acesse e utilize os recursos de um 

servidor e que esteja integrado em uma rede local ou internet. 

  C) Os softwares mais conhecidos de FTP são os FileZilla, FireFTP e 

SmartFTP. 

  D) Para acessar o FTP sem programa digito no meu navegador 

“ftp://númerodoip”. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a transferência é feita entre um 

servidor e um cliente. O primeiro é o local onde os arquivos ficam 

hospedados, enquanto o segundo é quem realiza a operação. A 

conexão é sempre autenticada por um nome de usuário e servidor 

em um determinado endereço de IP.  

Provedor = é o que dá acesso à internet, cuja finalidade é garantir a 

via eletrônica para a transmissão de conteúdo, ou seja, sem uma 

conexão a algum provedor não há acesso à internet.  



 

 

Servidor = é o que serve e hospeda conteúdo. São equipamentos 

normalmente atrelados a enormes Datacenters onde ficam 

realmente as páginas da internet, programas de email, além da 

ampla variedade de arquivos (imagens, textos, vídeos, áudios, etc..) 

que são os "conteúdos" propriamente armazenados como 

"arquivos" nos servidores. 

 

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. 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


