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RESPOSTA DO PROTOCOLO DE RECURSO EDITAL Nº 053/2022 

CANDIDATO: RAFAEL ACCARINI FELIX DOS SANTOS 

 

  Em resposta ao recurso do candidato na questão 36 do concurso público Nº 053/2022 
do IMES Catanduva, INDEFIRO o recurso, mantendo o gabarito pelos seguintes motivos: 
Fundamentação: 
As permissões associadas a um diretório nos sistemas operacionais tipo Unix são divididas em três 

grupos de permissões rwx. O primeiro grupo corresponde às permissões do usuário dono do 

diretório, o segundo grupo corresponde às permissões dos usuários do grupo e o último grupo 

corresponde às permissões de qualquer outro usuário que não seja o dono e nem do grupo. 

Ainda como fundamentação, deve-se considerar que, para diretório, a permissão r permite “ler o 

conteúdo do diretório”, a permissão w permite “escrever, alterar ou remover arquivos dentro do 

diretório” e a permissão x permite “entrar no diretório”. 

Considerando as permissões da questão da prova temos (grifo nosso):  

drwxr----x 1 admin cpd 22438 Feb 26 08:00 teste 

A letra d no início da saída indica que a saída em questão representa um diretório, portanto, a 

alternativa a) está correta. 

As letras rwx que seguem a letra d são as permissões do dono do diretório, o qual é o usuário 

admin (conforme mostrado na saída). Estas permissões já tornam correta a alternativa c), pois o 

dono tem a permissão w. As permissões seguintes r-- são as permissões de usuários do grupo do 

diretório, o qual é o grupo cpd (conforme mostrado na saída). Note que as permissões w e x não 

estão habilitadas para usuários do grupo. Assim, estes dois grupos de permissões tornam incorreta 

a alternativa b), pois, embora o usuário admin tenha a permissão x (rwx)para entrar no 

diretório, a permissão x do grupo (r--) está desabilitada, não permitindo que usuários do grupo 

cpd entrem no diretório, tornando incorreta a afirmação da alternativa b). 

O último grupo de permissões --x permitem a um usuário que não seja o admin (dono do 

diretório), nem seja do grupo cpd, entrar no diretório, pois a permissão x está habilitada. Assim, 

considerando estas permissões e as permissões do dono, a alternativa d) está correta. 

RECURSO INDEFERIDO 

A resposta incorreta é a alternativa b) O usuário admin e qualquer usuário do grupo cpd pode 

entrar neste diretório conforme gabarito oficial da prova.  

Catanduva, 06 de março de 2023. 
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