
Língua Portuguesa / Leitura, compreensão e interpretação de textos; Estruturação do texto e dos parágrafos

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q1.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu.

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar.

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta.

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível,

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu).

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

De acordo com o texto, “a voz que define qual variedade está

correta” (R.14) faz uma avaliação apenas social das gramáticas

do português.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Articulação do texto / Pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q2.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).



Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

Na linha 6, o pronome “ele” tem como referente o nome

“Copérnico”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Significação contextual de palavras e expressões

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q3.

Tirinha I

Tirinha II

Internet: <www.willtirando.com.br>.

Com relação às tirinhas I e II apresentadas, julgue os seguintes

itens.

No título da tirinha II, a expressão “tivesse bombando” é

característica da linguagem informal, típica do gênero textual

tirinha.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Equivalência e transformação de estruturas

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q4.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática 

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido



afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não 

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os 

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu. 

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um 

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar. 

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é 

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural 

aparece marcado apenas no artigo. 

Mas esses dois modos de falar não são avaliados 

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um 

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não 

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta. 

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em 

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível, 

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu). 

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do 

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um 

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação 

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural 

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado 

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do

texto se o trecho “São duas gramáticas distintas” (R.8) fosse

reescrito da seguinte forma: Tratam-se de duas gramáticas

diferentes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Sintaxe / Processos de coordenação e subordinação

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q5.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu.

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar.

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta.

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível,

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu).

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.



Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo” (R. 6 e 7),

fosse deslocado para imediatamente após “conteúdo”, seriam

alterados o sentido e as relações sintáticas entre os termos da

oração em que o trecho ocorre.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q6.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

O emprego de verbos no passado justifica-se em função do

propósito comunicativo do texto, que é o de narrar

acontecimentos anteriores ao momento da fala.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q7.



Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite

de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e

intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções

semelhantes às minhas.7

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida —

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos

e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica.

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e

natural, de corpo e de espírito.

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito

filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas.

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de

Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas

não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e

me educa.

Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:

Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Estrutura e formação de palavras

Fonte: ATIVIDADES DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL - ESPECIALIDADE 19 / Ministério das Comunicações / 2013 / CESPE

Q8.

Uma pesquisa realizada em maio de 2001 pelo IBOPE 

nas nove principais regiões metropolitanas brasileiras indicou 

que apenas 20% da população estava conectada à rede mundial 

de computadores. Dos conectados, somente 87% navegavam 

por banda larga, conexão de alta velocidade. Apenas dois 

países, Estados Unidos da América (EUA) e Canadá, 

concentravam quase a metade do acesso mundial à Internet, 

precisamente 41%. A sociedade rica usa com intensidade as 

redes informacionais para se comunicar, armazenar e processar 

informações, enquanto os países pobres e em desenvolvimento 

têm suas populações distantes dos benefícios das redes 

informacionais. 

O cientista político canadense Arthur Kroker já havia 

alertado, em 1994, sobre a constituição de uma nova classe 

dirigente composta de administradores, formuladores e 

executores da telemática, uma verdadeira classe virtual. Essa 

nova elite comandaria uma sociedade partida entre inforricos 

e infopobres. Sua hipótese se chocava com as inúmeras 

promessas de que o mundo teria encontrado uma tecnologia 

intrinsecamente incorporadora e democratizante. 

Hoje, percebe-se que a tecnologia da informação não



está tornando a sociedade mais equânime; ao contrário, seu 

rápido espraiamento pelo planeta está causando mais 

desigualdade e dificuldade de superá-la.

BRASIL. Portal Software Livre no Governo do Brasil. Inclusão

digital, software livre e globalização contra-hegemônica.

Internet: (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às estruturas linguísticas e à

organização das ideias do texto acima.

No trecho “uma sociedade partida entre inforricos e

infopobres” (L.17-18), o prefixo “info-”, em ambas as

ocorrências, poderia ser substituído por tecno- sem que

houvesse alteração semântica ou sintática do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Funções das classes de palavras

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q9.

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que

manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado,

a resposta mais comum foi “nenhum”. Disseram que escrever,

para eles, aconteceu naturalmente.

Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons

escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência

mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com

competência para redigir. Essa competência pode não se ter

originado nos manuais de estilo, mas deve ter vindo de algum

lugar.

Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons

escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande

inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções,

tropos e truques retóricos e, com eles, a sensibilidade para o

modo como se combinam ou se repelem. Essa é a ardilosa

“sensibilidade” de um escritor hábil — o tácito sentido de

estilo que os manuais de estilo honestos admitem ser

impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes

autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens

leram na juventude, porque sabem que essas fontes escondem

o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores.

O ponto de partida para alguém tornar-se um bom

escritor é ser um bom leitor. Os escritores adquirem sua técnica

identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em

exemplos de boa prosa.

Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto

com clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari.

São Paulo: Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações).

No que se refere ao texto precedente, julgue os itens a seguir.

Na linha 5, a palavra “último” foi empregada com valor de

substantivo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal



Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q10.

Texto CB8A1AAA

A democracia participativa pressupõe várias formas

de atuação do cidadão na condução política e administrativa

do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas

previstas constitucionalmente e em diversas normas

infraconstitucionais.

As audiências públicas constituem um importante

instrumento de abertura participativa que proporciona

legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas

diferentes esferas de poder.

Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão

e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio

atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes

da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter

geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.

As audiências públicas integram o perfil dos Estados

democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo

europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não

apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,

mas comporta a participação direta do povo.

É por meio dessas audiências que o responsável pela

decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria

debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer

os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu

desfecho.

Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de

legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).

Em relação aos elementos linguísticos do texto CB8A1AAA,

julgue os itens a seguir.

A forma verbal “manifestarem” (R.23) está flexionada no plural

para concordar com “as pessoas” (R.22).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q11.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou 

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população 

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas, 

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz 

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela 

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método 

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais 

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou 

violenta reação popular. 

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu 

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o 

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da 

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a 

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra 

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a



rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia 

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas 

suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, 

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908, 

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de 

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do 

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q12.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular

para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

termo composto “dos médicos e da população” (R.2).



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: TECNOLOGISTA - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / INPI / 2014 / CESPE

Q13.

Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou

figuras, destinado a atribuir procedência a determinado produto

ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou

prestador de serviços de seus concorrentes.

Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o

direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o

façam. Nos casos em que a marca for registrada, o uso

evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma

intenção de lucro direto ou indireto, dependerá de autorização

de seu titular. Para usos não comerciais — como um recurso

educacional, por exemplo —, a marca pode ser citada e

estudada sem autorização, pois o objetivo direto não é a

obtenção de ganho financeiro. Evidentemente, o nome da

marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam

a sua reputação ou que alterem a sua integridade. Se as

mudanças forem feitas apenas para fins de estudo em ambiente

de sala de aula, não haverá problema, porém os alunos devem

ser orientados a não divulgar esses trabalhos em redes sociais

ou em qualquer outro canal público.

D. P. Almeida, I. G. Del Monde e P. P. Pinheiro (Coord.). Manual

de propriedade intelectual. Versão 2012-2013. Araraquara: UNESP,

NEaD, p. 40. Internet: <www.acervodigital.unesp.br> (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos a estruturas linguísticas do texto.

As palavras “distintivo” (L.1), “indireto” (L.9) e “público”

(L.19) exercem a função de modificadores nominais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q14.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).



Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2015 / CESPE

Q15.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as

ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.

Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q16.

A revolução digital está relacionada à nossa 

capacidade de conhecer determinadas informações e delas 

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples 

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento 

requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” —



tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes 

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes 

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no 

início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior 

transcendência que o das três revoluções anteriores (os 

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e 

a Internet). 

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia 

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de 

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia 

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das 

telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de 

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas, 

instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No 

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia 

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das 

cidades.

Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Das disposições preliminares

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q17.

Julgue os próximos itens, referentes a cargos públicos, empregos

públicos e responsabilidade civil do servidor.

O cargo público, cujo provimento se dá em caráter efetivo ou

em comissão, só pode ser criado por lei, com denominação

própria e vencimento pago pelos cofres públicos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Do provimento

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q18.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de

quinze dias, contados da publicação do ato de provimento.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Da vacância

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q19.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens

subsecutivos.

Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja

exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de

infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez

que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá

efeitos na esfera administrativa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Da remoção, redistribuição

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q20.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Da substituição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q21.

A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e aos poderes administrativos, julgue os itens consecutivos.

Considere que determinado servidor público tenha substituído

seu chefe, afastado para gozo de licença, pelo período de três

meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição,

o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da

chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa

organizada em nível de assessoria.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Dos direitos e vantagens / Do

vencimento e da remuneração

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE



Q22.

Julgue os itens que se seguem, acerca da administração pública.

No cômputo do limite remuneratório (chamado de teto

constitucional), devem ser consideradas todas as parcelas

percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter

indenizatório.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Dos direitos e vantagens / Das

vantagens

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q23.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia

constituem indenizações ao servidor.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Dos direitos e vantagens / Das

férias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q24.

Julgue os itens seguintes, a respeito da Lei n.º 8.112/1990.

Ao servidor é facultado abater de suas férias as faltas

injustificadas, de modo a preservar a remuneração referente

aos dias em que deixar de comparecer ao serviço.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Dos direitos e vantagens / Das

licenças

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q25.

Julgue os itens subsecutivos conforme o disposto na Lei

nº 8.112/1990.

Como medida que contribui para a melhoria da qualidade

de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela

acumulação de períodos de licença-capacitação, caso não seja

possível usufruí-los após cada período aquisitivo.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos

afastamentos

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q26.

Julgue os itens subsecutivos conforme o disposto na Lei

nº 8.112/1990.

Em conformidade com a Lei nº 8.112/1990, o servidor público

poderá ser afastado do Brasil para missão oficial por tempo

indeterminado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Dos direitos e vantagens / Das

concessões

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/DF / 2013 / CESPE

Q27.

No que se refere aos agentes públicos, julgue os itens subsequentes.

Servidores públicos transferidos de ofício e que estejam

matriculados em instituição de ensino superior têm direito a

matrícula em instituição de ensino superior do local de destino,

desde que observado o requisito da congeneridade em relação

à instituição de origem. Entretanto, conforme entendimento

dominante do STJ, se não houver curso correspondente em

estabelecimento congênere no local da nova residência ou em

suas imediações, ao servidor não será assegurado o direito à

matrícula em instituição não congênere.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Dos direitos e vantagens / Do

tempo de serviço

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q28.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

O tempo de serviço público prestado a estado, a município ou

ao Distrito Federal será contado, para todos os efeitos, no

âmbito federal.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Dos direitos e vantagens / Do

direito de petição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q29.

No que concerne ao direito administrativo, julgue os itens a seguir.

O cidadão que denuncie ilegalidades e condutas abusivas

praticadas por determinado servidor do TJDFT no exercício da

função pública, mesmo não sendo diretamente afetado pela

irregularidade perpetrada, deve fazê-lo por meio do instituto da

reclamação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Do regime disciplinar / Dos

deveres e proibições

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q30.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens subsequentes.

Os impedimentos, as proibições e os deveres previstos na Lei

nº 8.112/1990 somente se aplicam ao servidor público após a

posse, momento em que ocorre a investidura no cargo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Do regime disciplinar / Da

acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q31.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Do regime disciplinar / Das

responsabilidades



Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q32.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público,

a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus

sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da

herança recebida.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Do regime disciplinar / Das

penalidades

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q33.

Tendo como referência as disposições do Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo

Federal (Decreto nº 1.171/1994), da Lei nº 8.112/1990

e alterações e da Lei nº 8.429/1992, julgue os próximos itens.

Ao servidor público que recusar fé a documentos públicos será

aplicada a penalidade de advertência.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) Regime jurídico dos servidores públicos civis da União / Do regime disciplinar / Do

processo administrativo disciplinar

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q34.

O teto de um imóvel pertencente à União desabou em

decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a

decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública

responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação

dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade

pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o

processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou

preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente,

prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso

desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria.

Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a

União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados

quanto a reforma prometida.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

A autoridade que tiver ciência da conduta de Maria será

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante

sindicância ou processo administrativo disciplinar.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei n 8.666/1993 / Das Disposições Gerais: dos Princípios; Das Definições

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q35.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Assim, o descumprimento desse requisito enseja nulidade

do certame.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei n 8.666/1993 / Das Obras e Serviços; Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q36.

Com base no que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações,

julgue os itens que se seguem.

A ausência de recursos orçamentários que assegurem a

quitação das obrigações decorrentes de determinada obra

a ser executada no exercício financeiro corrente impede

a realização do certame licitatório dessa obra,

independentemente da modalidade de licitação escolhida pelo

administrador público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei n 8.666/1993 / Da Licitação / Das Modalidades

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q37.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei nº 8.666/1993, as modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei n 8.666/1993 / Da Licitação / Limites e Dispensa

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q38.



O teto de um imóvel pertencente à União desabou em

decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a

decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública

responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação

dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade

pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o

processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou

preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente,

prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso

desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria.

Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a

União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados

quanto a reforma prometida.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

Maria equivocou-se ao enquadrar a situação como típica de

dispensa de licitação, tendo em vista que, nos casos de

calamidade, é possível a contratação por inexigibilidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei n 8.666/1993 / Dos Contratos / Disposições Preliminares

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q39.

Julgue os itens subsecutivos, que tratam das características dos

contratos administrativos.

Nos contratos administrativos, dada a prevalência do interesse

público sobre o privado, a administração pública ocupa

posição privilegiada em relação ao particular, gozando de

algumas prerrogativas que lhe são atribuídas por lei.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei n 8.666/1993 / Dos Contratos / Da Alteração dos Contratos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q40.

Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue os seguintes itens, no que

concerne à contratação de serviços de natureza continuada pela

administração pública.

O aumento quantitativo dos serviços no momento da

prorrogação do prazo contratual não está limitado aos 25% do

valor atualizado do contrato, desde que configurada a obtenção

de preços e condições mais vantajosas para a administração.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei n 8.666/1993 / Dos Contratos / Da Execução dos Contratos



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q41.

A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue os

itens subsecutivos.

É lícito à administração pública reter pagamentos à empresa

que, contratada administrativamente por meio de licitação,

passe, no curso da execução contratual, a situação de

irregularidade fiscal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei n 8.666/1993 / Dos Contratos / Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q42.

A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue os

itens subsecutivos.

A nulidade de contrato administrativo por ausência prévia de

licitação gera, para o contratado de boa-fé, direito a

indenização pelos serviços por ele prestados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Eleitoral / Princípios e normas constitucionais / Direitos políticos

Fonte: TéCNICO DE TéCNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2011 / CESPE

Q43.

Acerca do processo eleitoral brasileiro, julgue os seguintes itens.

Ao ocupante do cargo de senador é permitida, apenas uma vez,

a reeleição.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Eleitoral / Princípios e normas constitucionais / Partidos políticos

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q44.

No que se refere às disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) acerca de direitos políticos, julgue o próximo item.

Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese

de condenação judicial transitada em julgado por ato de

improbidade administrativa.

• CERTO



• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Eleitoral / Código Eleitoral (Lei n.o 4.737, de 1965, e respectivas atualizações, inclusive Lei n.º 9.504, de 1997) / Dos órgãos da

Justiça Eleitoral / Do Tribunal Superior Eleitoral

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q45.

A respeito dos direitos políticos e da composição dos órgãos da

justiça eleitoral, julgue os seguintes itens.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dada

a necessidade de resguardar a segurança jurídica, as decisões

do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso de pleito eleitoral,

impliquem mudança de jurisprudência não terão aplicabilidade

imediata a caso concreto, de modo que somente terão eficácia

sobre outros casos, no pleito eleitoral subsequente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Eleitoral / Código Eleitoral (Lei n.o 4.737, de 1965, e respectivas atualizações, inclusive Lei n.º 9.504, de 1997) / Dos órgãos da

Justiça Eleitoral / Dos Tribunais Regionais Eleitorais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q46.

Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue

os itens que se seguem, acerca do processo eleitoral, da composição

dos tribunais regionais eleitorais e de cabimento recursal.

Exige-se dos advogados que integrarão os tribunais regionais

eleitorais o exercício efetivo de, no mínimo, dez anos de

atividade profissional, não estando prevista na Constituição

Federal a participação do órgão de representação da classe dos

advogados nesse processo de escolha.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Eleitoral / Código Eleitoral (Lei n.o 4.737, de 1965, e respectivas atualizações, inclusive Lei n.º 9.504, de 1997) / Dos órgãos da

Justiça Eleitoral / Dos juízes eleitorais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q47.

Em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue os

itens subsequentes.

Embora os membros da justiça eleitoral sejam inamovíveis,

essa garantia não se estende aos integrantes das juntas

eleitorais.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Eleitoral / Código Eleitoral (Lei n.o 4.737, de 1965, e respectivas atualizações, inclusive Lei n.º 9.504, de 1997) / Dos órgãos da

Justiça Eleitoral / Das juntas eleitorais: composição e atribuições

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q48.

A respeito dos órgãos da justiça eleitoral, julgue os itens

subsequentes.

Compete à junta eleitoral a apuração das eleições realizadas

nas zonas sob a sua jurisdição.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Eleitoral / Resolução TSE n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q49.

Julgue os itens que se seguem, referentes às Leis de nº 9.504/1997

e nº 9.096/1995, bem como à Resolução TSE nº 21.538/2003.

O eleitor que, nos termos da legislação eleitoral, seja obrigado

a votar e não o faça estará sujeito a multa caso não se justifique

perante o juiz eleitoral competente até sessenta dias após a

realização da eleição.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Fundamentos de computação / Organização e arquitetura de computadores

Fonte: ASSISTENTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q50.

Acerca de arquitetura de computadores, julgue os próximos itens.

A interpretação de dados é uma ação em que um processador

decodifica o tipo de dado recuperado da memória e executa a

instrução correspondente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Fundamentos de computação / Componentes de um computador (hardware e software)

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q51.

Acerca dos sistemas de entrada, saída e armazenamento em

arquiteturas de computadores, julgue os itens que se seguem.



Quando um sistema usa um canal de acesso direto à memória

(DMA), a CPU inicia a transferência, mas não a executa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Fundamentos de computação / Sistemas de entrada, saída e armazenamento

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q52.

Acerca dos sistemas de entrada, saída e armazenamento em

arquiteturas de computadores, julgue os itens que se seguem.

CD-ROM, pendrive e impressora são exemplos de dispositivos

de entrada e saída do tipo bloco.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Fundamentos de computação / Sistemas de numeração e codificação; Aritmética computacional

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q53.

Com relação aos sistemas de numeração em computação,

julgue os itens subsequentes.

Na base hexadecimal, a soma dos valores 2B e 84 tem como

resultado o número AF.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Fundamentos de computação / Princípios de sistemas operacionais

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q54.

Acerca dos princípios de sistemas operacionais, julgue os itens

a seguir.

Em se tratando da tecnologia hyper-threading, cada um dos

processadores lógicos tem seu próprio conjunto de

registradores, controlador de interrupção e cache de memória.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Fundamentos de computação / Características dos principais processadores do mercado

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE



Q55.

Julgue os itens subsecutivos, relacionados às características dos

principais processadores do mercado.

A tecnologia Turbo Boost 2.0 dos processadores Intel permite

que o processador opere dinamicamente, por curtos períodos,

em um nível de potência maior que a configuração do seu

limite nominal, o que acelera a execução do processo em que

trabalham.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Fundamentos de computação / Família Windows e Linux

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q56.

Julgue os seguintes itens, relativos ao diagnóstico de problemas em

estações de trabalho e à manutenção de computadores.

No Windows Vista, para se verificar se o adaptador de rede

está funcionando adequadamente, deve-se acessar,

sequencialmente, o Painel de Controle, a opção Gerenciador

de Dispositivos do Sistema de Manutenção e a opção

Adaptadores de rede.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Desenvolvimento de sistemas / Metodologias de desenvolvimento

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q57.

Um processo de desenvolvimento de software consiste de um

conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço

predefinido. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

Um dos objetivos do RUP (rational unified process) é modelar

visualmente o software, isto é, as telas do sistema.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Desenvolvimento de sistemas / Análise e projeto orientada a objetos.

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q58.

A respeito das características da programação orientada a objetos,

julgue os itens subsequentes.



No encapsulamento com acesso protegido aos métodos,

o acesso se restringe apenas à própria classe e suas subclasses.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Desenvolvimento de sistemas / Ferramentas de desenvolvimento de software e ferramentas CASE

Fonte: ANALISTA DE TRâNSITO - ANALISTA DE SISTEMAS / DETRAN/DFT / 2009 / CESPE

Q59.

Acerca do desenvolvimento de aplicações e da arquitetura OLAP,

julgue os itens a seguir.

As ferramentas CASE têm por objetivo apoiar atividades do

processo de software, tais como análise de requisitos,

modelagem de sistema, depuração e teste. Essas ferramentas

podem incluir geradores de código que, a partir do modelo do

sistema, gerem automaticamente os códigos-fonte.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Desenvolvimento de sistemas / Aspectos de linguagens de programação, algoritmos e estruturas de dados e objetos

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q60.

SelectionSort (vector T) 

1  declare min, pos1, pos2 : Integer

2  for pos1 

 0  to T.size() - 2

3  do min  

 pos1

4  for pos2 

 pos1 + 1 t o T.size() - 1

5  do if T[pos2] < T[min]

6  then min 

 pos2

7 T.swap(pos1,min)

Considerando o algoritmo apresentado, julgue os itens seguintes,

a respeito de conceitos básicos de estrutura de dados.

O algoritmo descreve uma busca em uma estrutura linear,

a partir do primeiro elemento.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Desenvolvimento de sistemas / Programação orientada a objetos

Fonte: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q61.

Acerca do desenvolvimento de sistemas e aplicações, julgue os

itens seguintes.

A programação orientada a objetos introduziu no

desenvolvimento de sistemas a criação de módulos de

programas para a reutilização de código.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Desenvolvimento de sistemas / Padrões de projetos (Design Patterns)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q62.

Julgue os itens a seguir, a respeito de padrões de projetos.

O isolamento dos códigos de construção e representação é um

dos objetivos do padrão builder.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Desenvolvimento de sistemas / Metodologias ágeis

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q63.

Acerca de metodologias ágeis de desenvolvimento de projetos,

julgue os itens subsequentes.

Antes do planejamento da próxima sprint, deve ser feita

a retrospectiva da sprint, pois esse é o momento ideal para

o time Scrum rever seus erros e acertos antes da próxima

sprint de desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de controle de versão

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / MEC / 2015 / CESPE

Q64.

Com relação à área de controle de versão, julgue os itens

subsequentes.



A utilização do branching no SVN somente existe por motivo

de becape.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Bancos de dados / Abstração e modelo de dados

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q65.

Acerca dos conceitos de bancos de dados, julgue os itens seguintes.

Em um projeto de banco de dados, a modelagem conceitual

define quais dados vão aparecer no banco de dados, mas sem

considerar a sua implementação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Bancos de dados / Sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q66.

Com relação a data mining e data warehouse, julgue os itens que

se seguem.

Comparados aos bancos de dados transacionais, os data

warehouses são mais voláteis porque, para que se mantenham

consistentes, são atualizados em tempo real a cada atualização

que ocorrer em qualquer uma das bases originais de dados que

o componham.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Bancos de dados / Linguagens de definição e manipulação de dados

Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q67.

Com relação à forma como os dados são armazenados e

manipulados no desenvolvimento de aplicações, julgue os

itens a seguir.

Na especificação de um pacote PL/SQL podem ser encontradas

informações relativas à implementação dos programas do

pacote necessárias ao uso adequado do pacote.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Bancos de dados / Linguagem de consulta – SQL; conceitos e comandos PLSQL



Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q68.

A respeito das principais instruções da linguagem SQL, julgue os

itens subsecutivos.

A instrução create assertion <nome-asserção>

check <predicado> é utilizada para definir restrições de

integridade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Bancos de dados / Bancos de dados textuais

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q69.

Julgue os itens a seguir, a respeito de banco de dados, organização

de arquivos, métodos de acesso e banco de dados textuais.

Em um texto a ser manipulado por um banco de dados textual,

as stopwords são comparadas com uma lista de palavras que

depende de cada aplicação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Tipos de dados elementares e estruturados

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q70.

SelectionSort (vector T) 

1  declare min, pos1, pos2 : Integer

2  for pos1 

 0  to T.size() - 2

3  do min  

 pos1

4  for pos2 

 pos1 + 1 t o T.size() - 1

5  do if T[pos2] < T[min]

6  then min 

 pos2

7 T.swap(pos1,min)

 

Considerando o algoritmo apresentado, julgue os itens seguintes,



a respeito de conceitos básicos de estrutura de dados.

Considerando-se um vetor com os valores [15, 8, 12, 7, 10],

após a terceira invocação do procedimento de troca de

posições, infere-se que pos1 = 2 e min = 4.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Funções e procedimentos; Estruturas de controle de fluxo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q71.

Julgue os itens a seguir, relativos a lógica de programação.

Considere a situação a seguir.

Um programa tem de correlacionar os nomes Ana, Maria e

Simone aos sobrenomes Costa, Oliveira e Santos, não

necessariamente nessa ordem. A mulher de sobrenome Costa,

que não é Ana, tem mais idade do que Simone, e a mulher de

sobrenome Santos tem o dobro da idade das outras

duas.Nessa situação, se uma lógica de programação for

executada de forma adequada, os sobrenomes corretos de Ana,

Maria e Simone serão, respectivamente, Oliveira, Costa

e Santos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Montadores, compiladores, ligadores e interpretadores

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q72.

Considerando os conceitos de bibliotecas, julgue os itens

subsequentes.

Na compilação de um programa que chama uma biblioteca

compartilhada, todo o código da biblioteca é copiado e

inserido dentro do binário final.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Caracterização das principais linguagens de programação / C++

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ SUPORTE TéCNICO EM INFRAESTRUTURA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q73.

No que se refere à lógica e à programação, julgue os itens que se

seguem.

Para que a máquina entenda os comandos de um programa

desenvolvido na linguagem C, o programa deve ser compilado

e traduzido para a linguagem da máquina.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Caracterização das principais linguagens de programação / Delphi

Fonte: ANALISTA - REDES / SERPRO / 2013 / CESPE

Q74.

Julgue os itens abaixo, referentes à linguagem C.

O código abaixo sairá do loop quando o usuário digitar 8.

#include 

#include 

int main (void)

{

   int n;

   while (1)

   {

       printf("Digite um numero inteiro: ");

       scanf("%d", &n);

       if (n == 8)

       {

          printf("Saindo do loop...\n");

       }

          printf("Numero: %d\n",n);

   }

   printf("Fim");

   getch();

   return(0);

}

.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Caracterização das principais linguagens de programação / Java e suas bibliotecas

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q75.

A respeito de linguagens de programação e tipos de dados, julgue

os próximos itens.

Na linguagem Java, enum é um tipo de dados elementar tal

que, se uma variável de enumeração é convertida para um tipo

numérico, tem-se total controle sobre sua faixa de operações

legais ou sobre sua faixa de valores.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Linguagem de máquina

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA DE SOLUçõES DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE



Q76.

Acerca dos conceitos de computadores e sistemas computacionais,

julgue os próximos itens.

A compilação é o processo de análise de um programa escrito

em linguagem de alto nível, denominado programa-fonte, e sua

conversão em um programa equivalente, escrito em linguagem

binária de máquina, denominado programa-objeto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Frameworks / Struts 2

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q77.

Acerca das principais características da arquitetura

modelo–visão–controlador (MVC), usada na estruturação de

aplicações web, julgue os itens a seguir.

Controlador é a camada responsável pela persistência com

o banco de dados, regras de negócios e mapeamento das ações

do sistema.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Frameworks / Hibernate 3

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS DE INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q78.

Julgue os próximos itens, relacionados ao funcionamento dos frameworks para a camada de persistência.

O Hibernate define um objeto transient com uma instância de um objeto que tenha persistido e que esteja em transição para consulta

e utilização pela aplicação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Linguagens de Scripts / Ajax

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q79.

Julgue os seguintes itens, relativos à tecnologia Ajax.

Para que um sítio tenha todas as suas interações indexadas pelo

Google, deve-se utilizar sempre o Ajax e executar JavaScript

em todas as interações com os clientes.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Linguagens de Scripts / Java Script

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q80.

<script>

   var a1, a2, a3

   a1 = prompt("?:")

   a2 = prompt("?:")

   a3 = parseInt(a1) + parseInt(a2) // "+" soma

   alert("veja = " + a3) // "+" combina

</script>

Com base nesse trecho de código JavaScript, julgue os itens a

seguir.

Ao se executar esse código em uma página HTML, serão

exibidas duas caixas de entrada de dados e uma caixa de

mensagem para o usuário.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Linguagens de programação / Linguagens de Scripts / Bash

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q81.

A respeito do ambiente Linux, julgue os próximos itens.

Para utilizar o Shell Bash do Linux por meio de um

super-usuário com alto nível de privilégio, é necessário utilizar

o comando su- seguido de senha para o root.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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