
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

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 / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q2.

Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da 

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde, 

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, 

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo 

progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o 

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil 

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os 

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o 

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas 

primárias e o conhecimento do abc. 

A muitos desses pregoeiros do progresso seria 

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é 

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica 

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros 

elementos fundamentais da educação, que a completem,



é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta 

nas mãos de um cego.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.

São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à

sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os

próximos itens.

O texto classifica-se como injuntivo, já que visa instruir o

leitor a pensar de forma diversa da que pensam “os pedagogos

da prosperidade” (R. 1 e 2).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego das letras

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q3.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego da acentuação gráfica

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

Q4.

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
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Q5.

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 / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego/correlação 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 / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da

oração

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

Q7.

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 / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

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

Q8.

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 / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q9.

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 / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

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

Q10.

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 / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

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
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Q12.



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
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Q13.



Considerando as características e padronização das

correspondências oficiais constantes no Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR), julgue os itens a seguir,

pertinentes ao documento oficial hipotético anteriormente

apresentado.

A fim de obedecer aos preceitos do MRPR, o pronome de

tratamento no terceiro parágrafo do texto — Sua Excelência —

deveria ser substituído por Vossa Excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q14.

Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios

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

Q15.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado

programa de governo, fizer constar seu nome de modo a

caracterizar promoção pessoal, então, nesse caso, haverá, pela

autoridade, violação de preceito relacionado ao princípio da

impessoalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos

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

Q16.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

Presunção de legitimidade é atributo universal aplicável a todo

ato administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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

Q17.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

Ato praticado por usurpador de função pública é considerado

ato irregular.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Invalidação, anulação e revogação; Prescrição

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE



Q18.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

Situação hipotética: A autoridade administrativa Y,

no exercício de competência que lhe foi delegada pela

autoridade X e que lhe conferia poder decisório para a prática

de determinado ato de autoridade, praticou determinado ato

administrativo que o administrado Z entendeu ser-lhe

prejudicial. Assertiva: Nessa situação, caso queira obstar os

efeitos do referido ato mediante mandado de segurança,

o administrado Z deverá dirigir sua peça contra a autoridade

delegada, e não contra a autoridade delegante.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Investidura e exercício da função pública

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q19.

João, após aprovação em concurso público, foi nomeado

em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração

indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A partir das informações apresentadas na situação hipotética

em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para

ocupar emprego público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Direitos e deveres dos funcionários públicos; regimes jurídicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q20.

De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações

públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as

proibições, julgue os itens subsequentes.

A conduta de atender ao público com presteza, embora não

esteja expressamente inserida no rol dos deveres do servidor,

é uma imposição ética e moral a qualquer servidor público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Lei nº 9.784/1999 e

Lei nº 9.873/1999



Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q21.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

Situação hipotética: Antônio, servidor que ingressou no

serviço público mediante um ato nulo, emitiu uma certidão

negativa de tributos para João. Na semana seguinte, Antônio

foi exonerado em função da nulidade do ato que o vinculou

à administração. Assertiva: Nessa situação, a certidão emitida

por Antônio continuará válida.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Lei nº 8.112/1990 e alterações

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

Q22.

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q23.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos agentes públicos, aos

poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado.

O poder discricionário confere ao administrador, em

determinadas situações, a prerrogativa de valorar determinada

conduta em um juízo de conveniência e oportunidade que se

limita até a prática do ato, tendo em vista a impossibilidade de

revogá-lo após a produção de seus efeitos por ofensa ao

princípio da legalidade e do direito adquirido de terceiros de

boa-fé.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q24.



Em relação aos princípios da administração pública e à organização

administrativa, julgue os itens que se seguem.

Por terem personalidade jurídica de direito privado,

as sociedades de economia mista não se subordinam

hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente

por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

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

Q25.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

A administração, ao editar atos normativos, como resoluções

e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações

administrativas gerais, exerce o denominado poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

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

Q26.

José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação

do dano

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

Q27.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de 

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial 

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um 

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao



veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, 

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial 

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais 

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo 

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever 

funcional. 

 

 

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens 

a seguir. 

A autarquia tem direito de regresso contra João.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q28.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

O fato de a administração pública internamente aplicar uma

sanção a um servidor público que tenha praticado uma infração

funcional caracteriza o exercício do poder de polícia

administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e

alterações

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - GESTãO DE PESSOAS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q29.

Com relação à improbidade administrativa, julgue os próximos

itens.

Suspensão dos direitos políticos de três a seis anos

e pagamento de multa civil no valor de até dez vezes

a remuneração percebida pelo agente são sanções que podem

ser aplicadas ao servidor no caso de ato de improbidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q30.



Julgue os itens a seguir, relativos à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e às organizações da sociedade civil

de interesse público.

De acordo com o princípio da continuidade, os serviços

públicos, compulsórios ou facultativos, devem ser prestados de

forma contínua, não podendo ser interrompidos mesmo em

casos de inadimplemento do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q31.

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços

públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

O serviço de uso de linha telefônica é um típico exemplo de

serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada

usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q32.

A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços

públicos, julgue os itens que se seguem.

Se a competência para a prestação de determinado serviço

público for atribuída aos estados federados de forma privativa,

então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela

União nem pelos municípios.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada

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

Q33.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de 

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial 

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um 

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao 

veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, 

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial 

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais 

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo 

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever 

funcional. 



 

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens 

a seguir. 

João é servidor de entidade integrante da administração

indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

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

Q34.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Uma autarquia é entidade administrativa personalizada distinta

do ente federado que a criou e se sujeita a regime jurídico de

direito público no que diz respeito a sua criação e extinção,

bem como aos seus poderes, prerrogativas e restrições.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q35.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

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

Q36.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de

direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão

obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados

à prestação de serviços por terceiros.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q37.

Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa

e à licitação pública.

Parte do capital instituidor de uma sociedade de economia

mista é privada, apesar de determinadas relações institucionais,

como organização e contratação de pessoal, serem regidas pelo

direito público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q38.

Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de

controle na administração pública, julgue os itens a seguir.

No exercício de suas funções sancionatórias, o TCE/PA poderá

aplicar ao responsável por contas consideradas irregulares

a penalidade de inabilitação, por prazo determinado, para

o exercício de cargo em comissão ou função de confiança

na administração estadual.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q39.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos fundamentos da

responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito

brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do

interesse público, será integralmente excluída a

responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja

exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Lei nº 12.527/11 (lei de acesso a informação)



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q40.

A respeito da gestão de documentos e do acesso à informação,

julgue os itens a seguir.

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a

dados contidos em documento classificado como reservado

poderá ser restringido por até cinco anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Noções, características, garantias, variações, responsabilidades

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q41.

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.

O contrato verbal firmado entre a União e a Empresa Y é nulo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Extinção, prorrogação e inexecução

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

Q42.

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 nº 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos)

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

Q43.

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 Constitucional / Princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q44.

Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens que se seguem.

Com fundamento no princípio da simetria, os estados

federados, entes federativos autônomos, podem prever, em

suas respectivas constituições, conselhos estaduais de controle

administrativo do Poder Judiciário, nos moldes do Conselho

Nacional de Justiça, compostos por representantes do

Judiciário e de outras entidades e poderes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q45.

No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e a

servidores públicos, julgue os itens que se seguem conforme

as disposições constantes da Constituição Federal de 1988 (CF).

A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião

é norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer

restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa

ou de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

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

Q46.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na

Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.



Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários

os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos

estrangeiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q47.

À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais,

julgue os itens a seguir.

Cabe ao sindicato da categoria definir, no caso de greve, os

serviços ou atividades essenciais que serão disponibilizados à

coletividade, assim como dispor sobre o atendimento das

necessidades inadiáveis da comunidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade

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

Q48.

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro

seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,

nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q49.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no

mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada, desde

que sua edição se dê, no mínimo, cento e oitenta dias antes do

pleito eletivo.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

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

Q50.

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 Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q51.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado,

julgue os próximos itens.

Apesar de não possuírem sua própria Constituição, os

municípios, em simetria com os estados, desempenham as

funções dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, em

razão da autonomia administrativa estabelecida no texto da CF.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União

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

Q52.

Julgue os itens subsecutivos, referentes aos direitos políticos e à

organização político-administrativa do Estado brasileiro.

É competência privativa da União legislar acerca do direito

eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios

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

Q53.

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, julgue os itens subsecutivos.



O estado do Pará pode explorar diretamente, ou mediante

concessão, os serviços locais de gás canalizado, não podendo

a regulamentação da exploração ocorrer por meio de medida

provisória.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios

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

Q54.

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,

mediante plebiscito, das respectivas populações, após

divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q55.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011,

que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto

constitucional remuneratório, permite-se a acumulação

remunerada de dois cargos públicos de professor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

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

Q56.

Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e da

Lei Complementar nº 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores

Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações

Públicas Distritais), julgue os itens que se seguem, a respeito de

agentes públicos.

Embora a acumulação remunerada de cargos públicos seja, de

forma geral, vedada, essa vedação não se estende a empregos

públicos vinculados a empresas públicas e a sociedades

de economia mista.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo: Atribuições e responsabilidades do Presidente da República

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q57.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

O presidente da República possui competência constitucional

para dispor, mediante decreto, acerca de aumento de despesa

na administração federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q58.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

O Congresso Nacional, com o auxílio do TCU, tem

competência para fiscalizar a legalidade contábil, financeira,

orçamentária e patrimonial da União, mediante controle

externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q59.

Acerca de processo legislativo e fiscalização contábil, financeira

e orçamentária, julgue os itens a seguir, considerando

as disposições constitucionais sobre o Poder Legislativo.

Projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo

projeto na mesma sessão legislativa se proposto pela maioria

absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso

Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q60.



Julgue os itens a seguir com base na CF.

Conforme a CF, qualquer cidadão tem o direito de denunciar

irregularidades ou ilegalidades ao TCU, na forma da lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: ANALISTA DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE

Q61.

No que se refere a disposições constitucionais sobre o Poder

Executivo e o Legislativo, julgue os próximos itens.

As comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes

investigatórios próprios das autoridades judiciais, ressalvadas

as determinações de busca e apreensão domiciliar, de quebra

de sigilo fiscal e de prisão, que se submetem à cláusula de

reserva de jurisdição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q62.

Com relação ao Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

O ingresso na carreira da magistratura ocorrerá mediante

concurso público de provas e títulos, sem a participação da

Ordem dos Advogados do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário: Composição e competências

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q63.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Situação hipotética: Um servidor público federal ofereceu

representação ao Ministério Público contra o presidente de

uma grande empresa que lhe havia oferecido quantia indevida,

a fim de obter favorecimento em um processo administrativo.

O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por

ele gravada. Assertiva: Nessa situação, em que pese a

inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada

lícita.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ): organização e competências

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q64.

No que concerne à organização político-administrativa do

Estado brasileiro e às competências do Poder Judiciário, julgue

o item seguinte.

Embora a CF o insira entre os órgãos jurisdicionais,

o Conselho Nacional de Justiça possui atribuições

exclusivamente administrativas e disciplinares e

submete-se ao controle do Supremo Tribunal Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério público

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

Q65.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Os chefes dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do

Distrito Federal são nomeados pelo presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q66.

Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue

os itens a seguir.

Compete à Advocacia-Geral da União representar, judicial e

extrajudicialmente, a União, o que inclui, por exemplo, a

representação judicial do Conselho da Justiça Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública

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

Q67.



Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de

inamovibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e moral, princípios e valores

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q68.

Acerca da ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

Ao deixar de pedir a nota fiscal em uma compra, um servidor

público descumpre seu dever como cidadão, ferindo princípios

éticos que buscam a universalização e efetividade dos direitos

e garantias, uma vez que ele deixa de colaborar para o custeio

comum das despesas com os serviços prestados à população.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania

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

Q69.

A respeito de ética e de conceitos a ela relacionados, julgue os

seguintes itens.

O pagamento de impostos pelo contribuinte demonstra

comportamento ético no exercício da cidadania, uma vez que,

mediante o cumprimento de suas obrigações tributárias, o

cidadão colabora para o custeio das despesas comuns.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e função pública

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q70.

Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO



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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Decreto nº 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo

Federal)

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

Q71.

À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição

dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue

os seguintes itens.

Servidor público do DF apresentar-se ao trabalho com

vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui

vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas

no serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação,

responsabilidades, penalidades)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - GESTãO DE PESSOAS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q72.

A respeito de reparação de danos, sindicância e processo

administrativo, e controle interno da administração pública, julgue

os itens seguintes.

Nos termos da lei, a obrigação de reparação de dano praticado

por servidor público não é extensível aos seus sucessores.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa

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

Q73.

A respeito de atos de improbidade administrativa, julgue os itens

que se seguem de acordo com o disposto na Lei de Improbidade

Administrativa.

Constitui ato de improbidade administrativa perceber vantagem

econômica para intermediar a liberação de verba pública de

qualquer natureza.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Teoria da administração

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



Q74.

A respeito da administração e seus preceitos fundamentais

conforme a literatura de administração científica, julgue os

itens a seguir.

Os pressupostos teóricos da administração científica visam

contribuir diretamente para a maior eficiência dos processos

produtivos, incluindo a redução dos custos de produção.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Estruturação da máquina administrativa no Brasil desde 1930: dimensões estruturais e culturais; do modelo

racional-legal ao paradigma pós-burocrático

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q75.

A respeito da evolução da administração pública no Brasil, julgue

os itens subsequentes.

Os princípios da administração pública gerencial, surgida no

fim do século XX, incluem o combate ao nepotismo e à

corrupção, por meio do controle rígido dos processos

organizacionais e dos procedimentos operacionais, modo mais

seguro de combatê-los.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Estrutura e estratégia organizacional

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

Q76.

A respeito da administração e seus preceitos fundamentais

conforme a literatura de administração científica, julgue os

itens a seguir.

Entre as três formas modernas de se organizarem as empresas,

a departamentalização por processos é aquela com maior

evidência no cenário contemporâneo, devendo ter maior

evolução e amplitude de aplicação nos próximos anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Cultura organizacional

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

Q77.

Julgue os itens que se seguem, referentes a educação, treinamento

e desenvolvimento.



A cultura de uma organização pode ser responsável pelo baixo

impacto de treinamentos dos servidores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público

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

Q78.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

O governo empreendedor visa atender ao cidadão como

cliente e, nesse atendimento, em vez de servi-lo, dá-lhe

responsabilidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada

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

Q79.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

Entre outros aspectos, a gestão pública diverge da gestão

privada porque, em sua totalidade, os princípios regentes

daquela não são aplicáveis a esta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Novas tecnologias gerenciais: Reengenharia e qualidade

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

Q80.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Segundo o GESPÚBLICA, avaliar os resultados da gestão se

refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de

indicadores atinentes à economicidade, à execução e

à excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos

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



Q81.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A perspectiva de reforma do Estado moderno subdivide a

administração pública em quatro setores: o núcleo estratégico,

as atividades exclusivas, os serviços não exclusivos e a

produção de bens e serviços para o mercado. Nessa

perspectiva, considera-se que as agências reguladoras

pertencem ao setor do núcleo estratégico.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q82.

No que se refere a liderança, comunicação e controle, julgue os

itens subsequentes.

A orientação estratégica para resultados é uma característica

de controle que visa proporcionar confiabilidade,

boa comunicação e participação dos envolvidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q83.

Acerca de teorias e modelos da administração pública, cultura

organizacional e tecnologias gerenciais, julgue os itens a seguir.

De acordo com a administração pública gerencial, o servidor

público trabalha para atender aos cidadãos, considerados

consumidores e clientes, mediante a descentralização da decisão e

das funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Gestão estratégica

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q84.

Acerca do processo administrativo, julgue os itens que se seguem.

A análise SWOT é uma importante ferramenta de apoio ao 

diagnóstico organizacional, que permite a uma organização



identificar pontos fracos para o alcance dos seus objetivos, 

como, por exemplo, detectar a impossibilidade de acesso 

a matérias-primas disponíveis no mercado e necessárias 

à realização de seu negócio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Balanced scorecard

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

Q85.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Estratégias não associadas à alocação de recursos

organizacionais fazem que a gestão por objetivos e incentivos

do balanced scorecard se caracterize como barreira ao

alinhamento estratégico e à competividade da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais

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

Q86.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Redes e parcerias são estratégias embasadas na colaboração

(em maior ou menor grau), e não na competição entre

organizações, com o objetivo de compartilhar recursos

e capacidades para atuação no mercado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Noções de elaboração, análise, avaliação e gerenciamento de projetos

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

Q87.

Acerca de gestão de projetos, julgue os itens a seguir.

A estrutura analítica do projeto (EAP) representa

hierarquicamente — para baixo e para cima — as áreas de

processo da gestão do projeto, bem como atividades, escopo

e demais elementos do projeto.

• CERTO

• ERRADO



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

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos)

e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos)

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

Q88.

Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos

correlatos, julgue os próximos itens.

A concessão de serviço público é um contrato administrativo

pelo qual a administração pública delega a outrem a execução

de determinado serviço com características específicas, sem,

entretanto, transferir a titularidade do serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT,

ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q89.

Julgue os itens a seguir com base nas Leis n.º 10.233/2001 e

n.º 10.871/2004.

Entre as atribuições gerais da ANTT, incluem-se a elaboração

de normas e regulamentos relativos à exploração de vias e

terminais e a revisão e ajuste de tarifas, após prévia

comunicação ao Ministério da Fazenda.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q90.

Acerca da criação de carreiras e organização de cargos efetivos nas

autarquias especiais, denominadas agências reguladoras, julgue os

itens seguintes.

A distribuição de cargos de procurador federal nas

procuradorias das agências reguladoras é atribuição do

procurador-geral federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da informação / Confiabilidade, integridade e disponibilidade

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

Q91.



Julgue os seguintes itens, relativos ao diagnóstico de problemas em

estações de trabalho e à manutenção de computadores.

A criação de discos de recuperação de sistema é útil no caso de

as instalações serem malsucedidas, mas não no caso de perda

de arquivos causada por infecções de vírus ou malwares.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Criptografia

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q92.

Acerca de criptografia simétrica e assimétrica, julgue os itens

a seguir.

Em criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada no

processo de cifrar e decifrar a mensagem.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Assinatura e certificação digital; Garantia de integridade

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q93.

Julgue os itens a seguir, relativos à criptografia e suas aplicações.

Um hash, que é resultante de uma função de resumo, pode ser

utilizado para gerar assinaturas digitais.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Controle de acesso

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

Q94.

Julgue os seguintes itens, relativos ao diagnóstico de problemas em

estações de trabalho e à manutenção de computadores.

Como a instalação de plug-ins e complementos de instalação

deve ser realizada automaticamente, de acordo com a

orientação do sítio visitado, o nível de permissão no navegador

deve ser mantido de inferior a médio.

• CERTO

• ERRADO

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



Segurança da informação / Gerência de riscos: ameaça, vulnerabilidade e impacto

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q95.

À luz da NBR ISO/IEC 27005:2011, que dispõe diretrizes para o

processo de gestão de riscos de segurança da informação (GRSI),

julgue os itens a seguir.

Durante o processo de GRSI, é importante que os riscos, bem

como a forma com que se pretende tratá-los, sejam

comunicados ao pessoal das áreas operacionais e aos devidos

gestores.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/ IEC 17799

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

Q96.

A respeito de segurança da informação, julgue os itens seguintes de

acordo com a norma NBR ISO/IEC 17799.

Deve haver um proprietário responsável tanto pela aplicação

inventariada quanto pelos ativos a ela associados.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 27001:2006

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

Q97.

À luz da norma NBR ISO/IEC 27001:2006, julgue os itens

subsecutivos, referentes à gestão de sistemas de informação.

Todo documento requerido pelo sistema de gestão de

segurança da informação (SGSI) precisa ter identificação

e controle de versão de alteração, de modo que as diversas

versões fiquem disponíveis nos locais de uso, sem que nada

seja descartado.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 15408

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q98.

Com base nas disposições das normas NBR ISO/IEC 15408 e ISO 

38500, julgue os próximos itens.



A governança de TI está fundamentada nos princípios da

responsabilidade, da conformidade e da estratégia.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo / Padrões / CMMI

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

Q99.

No que se refere ao CMMI, julgue os próximos itens.

Uma das limitações associadas à adoção do CMMI consiste na

necessidade de especialistas altamente capacitados cuja única

função seja promover a melhoria dos processos da empresa,

o que aumenta muito o custo de implementação e manutenção

do nível CMMI.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo / Padrões / MPS/BR

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

Q100.

A respeito dos níveis de maturidade de processos estabelecidos

pelo MPS/BR para organizações que produzem software, julgue os

itens subsequentes.

No nível F do MPS/BR, em que são executados testes com

validação e verificação e definidos requisitos, ainda há muita

dependência do fator humano, mas a tendência é essa

dependência se reduzir drasticamente nos níveis posteriores,

até o processo se tornar automático.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo / Padrões / NBR ISO/IEC 12207

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

Q101.

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.

Os processos que atendem à norma ISO/IEC 12207 possuem

forte acoplamento, a fim de garantir unicidade entre as

interfaces desses processos.



• CERTO

• ERRADO

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

Processo / Padrões / NBR ISO/IEC 9126

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

Q102.

Julgue os itens a seguir acerca de métricas e medições de software

à luz da norma ISO/IEC 9126, bem como de análise de ponto de

função (APF).

APF é uma técnica que visa medir o tamanho do software por

meio da quantificação da funcionalidade do processamento da

aplicação; os tipos de componentes lógicos da APF são: ALI,

AIE, EE, ME e SE.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo / Modelos de Ciclos de Vida: Cascata, Iterativo, Ágil e Formal (exemplos: RUP, XP, TDP, DDP, Scrum)

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

Q103.

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

Processo / Projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento

Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MP / 2013 / CESPE

Q104.

No que diz respeito a projetos, julgue os itens subsecutivos.

A subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em

componentes menores é denominada criação da estrutura

analítica do projeto, processo que integra o grupo de processos

de planejamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo / Modelos de gestão / PMBOK e outros

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



Q105.

A respeito de diretrizes e conceitos estabelecidos no PMBOK 5

acerca do gerenciamento de projetos e seu ciclo de vida, julgue os

itens subsequentes.

As fases do gerenciamento de projeto — iniciação;

planejamento; execução; monitoramento e controle; e

encerramento — determinam que atividades devem ser

executadas em sequência ou em paralelo, do início ao término

do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo / Modelos de gestão / Estimativas (Análise de Pontos de Função)

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

Q106.

Acerca de desenvolvimento de sistemas e aplicações, julgue os itens

subsequentes.

Uma das técnicas de medição do tamanho de um software é a

análise de pontos de função (APF), na qual o esforço para

implementar as funcionalidades é calculado a partir dos

requisitos funcionais gerados pela visão do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Banco de dados

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

Q107.

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

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

Em sistemas de gerenciamento de banco de dados, por motivos

de desempenho, o tratamento de concorrência pode resultar em

intercalações de ações realizadas sobre o banco de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / MySQL em Linux

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q108.

Acerca da configuração e administração dos bancos de dados SQL

Server 2008 R2 e MySQL 5.7, julgue os itens subsequentes.



ANSI e STRIC_TRANS_TABLES são exemplos de SQL

Mode utilizados pelo MySQL.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / PostgreSQL em Linux

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q109.

Acerca dos sistemas gerenciadores de banco de dados MySQL

e PostgreSQL, julgue os itens subsequentes.

O PostgreSQL 9.3 provê serviço de replicação de dados nativa,

ou seja, não exige a instalação de softwares adicionais de

terceiros. Contudo, uma vez que o pg_xlog é protegido contra

cópias advindas de outros hosts, essa replicação é assíncrona.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / Oracle em Linux

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / MEC / 2015 / CESPE

Q110.

Acerca dos sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD)

PostgreSQL, Microsoft SQL Server e Oracle, julgue os itens

a seguir.

A tecnologia Flashback do banco de dados Oracle 11g é uma

solução de recuperação de dados que permite reverter os erros

humanos desfazendo de forma seletiva e eficiente os efeitos de

um erro. A consulta a seguir permite que o administrador saiba

com precisão quando e como os dados foram alterados

:

SELECT * FROM emp VERSIONS BETWEEN TIMESTAMP

hora1 AND hora2 WHERE…

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / ADABAS

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q111.

No que se refere a tecnologia e arquitetura de banco de dados,

julgue os próximos itens.



O ADABAS é um sistema gerenciador de bancos de dados que

utiliza lista invertida, possui recurso de replicação para

ADABAS e RDBMS (relational database management

system) e fornece SQL padrão para acesso a aplicação externa

ou ferramenta de business intelligence.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Arquitetura de banco de dados: relacional, hierárquico, rede, lista invertida e orientado a objetos

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

Q112.

No que concerne a banco de dados, julgue os itens a seguir.

Em bancos de dados relacionais, chave estrangeira é aquela

que permite uma ligação lógica entre duas tabelas — a chave

estrangeira de uma tabela se liga logicamente à chave primária

de outra tabela.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Servidores de Web e de aplicação: Zope, Jboss, Apache e Tomcat

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q113.

Com relação à administração de servidores web, julgue os itens

a seguir.

O servidor Tomcat provê o uso de tags plug-in, como o JSTL,

para o desenvolvimento de páginas JSP. Para serem utilizadas

outras tags, deve-se declará-las na página, e o servidor

identificará, automaticamente, o plug-in a ser executado.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto (Java, Javascript, Phyton, PHP, Ruby, Objective C e C++)

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

Q114.

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

Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Procedural (Natural, Cobol e C)

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA INFORMAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q115.

Acerca das linguagens de implementação de regras de negócio,

julgue os itens que se seguem.

Considerando-se a necessidade de unificação dos sistemas

legados por meio de dados e aplicações, é possível que uma

aplicação escrita em linguagem procedural Cobol chame

subprogramas na linguagem Natural, seja de forma local ou

remota.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Interface Web: GIMP, Ajax, Padrões Web para interatividade, animações e aplicações offline. CSS, SVG, SMIL, XMLHttpRequest,

WebRunners (XULRunner, Prism, bibliotecas e aplicações para tradução de aplicações desktop para Web)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - WEB DESIGN / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q116.

Acerca dos conceitos e das técnicas necessários à construção de

sítios web em que se utilizam CSS e HTML, julgue os itens que

se seguem.

CSS é um mecanismo que permite adicionar a documentos web

estilos, como fontes, cores e espaçamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Ferramentas de diagramação e desenho e Engines de templates Web

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q117.

Acerca dos servidores de aplicação JEE e Red Hat JBoss, julgue os

itens subsequentes.

É possível executar múltiplas instâncias standalone do

Red Hat JBoss em uma máquina que suporta apenas um

endereço de rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Frameworks: EJB, JSF, Hibernate, Tiles, Struts, Eclipse, Objective C Plone, GTK, QT e Frameworks integradores (Framework Demoiselle)

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

Q118.



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

Tecnologia / Linguagem de modelagem / UML 2.x

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

Q119.

No que se refere às linguagens de modelagem UML, julgue os

seguintes itens.

O modelo de casos de uso representa uma visão funcional do

sistema, incluindo-se todas as funções, os processos funcionais

e os atores do sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Linguagem de modelagem / BPM e BPMN

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q120.

No que se refere à modelagem de processos de negócio e

às metodologias utilizadas para desenvolvimento de softwares,

julgue os itens que se seguem.

Depois de ordenados os requisitos do product backlog pelo

time de desenvolvimento, o Product Owner avalia a qualidade

dos produtos entregues para certificar que os desenvolvedores

realizaram adequadamente as avaliações de mercado

e as necessidades dos clientes do produto. Práticas

de estimativa, como burndown, em conjunto com gráficos

de barra, são úteis para estabelecer o burndown baseline

e auxiliar o time de desenvolvimento a gerir a complexidade

do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Linguagem de implementação banco de dados: banco físico, lógico e conceitual

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

Q121.

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

Tecnologia / Linguagens procedurais embarcadas e SQL/ANSI

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

Q122.

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

Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / Android (view e viewgroup, tipos de componentes de uma aplicação, arquitetura, projeto e

desenvolvimento)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SISTEMA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q123.

No que diz respeito ao desenvolvimento de aplicativos móveis,

julgue os próximos itens.

O Android, sistema operacional Linux multiusuário em que

cada aplicativo é visto como um usuário diferente, atribui

a cada aplicativo uma identidade de usuário exclusiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / IOS (views, navegação, ciclo de vida de objetos)

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SISTEMA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q124.

No que diz respeito ao desenvolvimento de aplicativos móveis,

julgue os próximos itens.

O desenvolvimento de aplicações iOS exige conhecimentos de

linguagem de programação Java, visto que os programas

desenvolvidos são compilados em byte codes e executados em

sua máquina virtual.

• CERTO

• ERRADO

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



Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / Windows Phone, Banco de Dados SQLite

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA INFORMAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q125.

No que se refere à tecnologia de desenvolvimento móvel, julgue os

itens subsequentes.

Com o uso do banco de dados SQLite, incluso no Android, é

possível desenvolver um provedor de conteúdo, bem como um

servidor de banco de dados, que necessita gerenciar o acesso

aos dados com persistência. No entanto, não se justifica a

utilização de um provedor de conteúdo para

disponibilizarem-se dados para várias atividades ou aplicativos

distintos.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia e gestão de requisitos

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

Q126.

Acerca dos conceitos e características de engenharia de requisitos,

gestão de requisitos, análise e projeto, implementação e testes,

julgue os itens subsequentes.

Para auxiliar na gerência de riscos e prevenir insatisfações das

partes interessadas, deve-se dificultar as modificações na

especificação dos requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Análise e projeto

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

Q127.

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

Engenharia de Software / Implementação

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

Q128.

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

os próximos itens.



A implementação de tipos de dados elementar, como o inteiro

longo, que pode ter um tamanho ilimitado, exige suporte

externo ao hardware.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Testes (unitários automatizados, funcionais, não funcionais e outros) e homologação

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

Q129.

Acerca dos conceitos de análise e projeto de sistemas em

engenharia de software, julgue os itens subsequentes.

Os testes de integração servem para verificar se o sistema

desenvolvido está em conformidade com os requisitos

levantados.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquitetura / Padrões de projeto: Padrões de criação, estruturais, comportamentais e padrões GRASP

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

Q130.

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

Arquitetura / Tecnologia de mercado: JSE, JME e JEE

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

Q131.

Acerca de linguagens de programação e J2EE e portais

corporativos, julgue os seguintes itens.

O seguinte trecho de código em Java exibe uma estrutura de

controle de fluxo representativa das sentenças de iteração e

fornece desvios implícitos no final de seus segmentos de código.

 

 

int dia = 5; 

final int segunda = 2;final int sexta = 6; 

switch (dia) { 

case segunda: System.out.print("Segunda"); 

case 3: System.out.print("Terça");



case 4: System.out.print("Quarta"); 

case 5: System.out.print("Quinta"); 

case sexta: System.out.print("Sexta"); 

case 7: System.out.print("Sábado"); 

case 0: 

case 1:System.out.print("Domingo"); 

}

• CERTO

• ERRADO

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

Arquitetura / Service-Oriented Architeture: Workflow, Web Services, Mensageria e CORBA

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

Q132.

Em relação a web services, julgue os itens seguintes.

Serviços expressos por meio de contratos web services

têm o potencial de evitar completamente a transformação,

objetivo-chave dos contratos de serviços padronizados.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquitetura / Linhas de Produtos: domínio de componentes, criação de componentes e ciclo de vida de componentes

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

Q133.

Acerca dos conceitos de análise e projeto de sistemas em

engenharia de software, julgue os itens subsequentes.

Aspectos como arquitetura do sistema, linguagem da

programação utilizada e padrão de interface gráfica são

especificados na atividade de implementação do processo de

desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Tópicos Avançados / Inteligência computacional, Business Intelligence

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q134.

Julgue os itens subsequentes, acerca de segurança da informação de

um SGBD e de um BI (Business Intelligence).

CRISP-DM é uma metodologia proprietária que identifica

as fases Business Understanding e Data Understanding

na implantação de um projeto de data mining.

• CERTO

• ERRADO



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

Tópicos Avançados / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo

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

Q135.

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

Tópicos Avançados / Arquitetura e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q136.

Julgue os itens subsequentes, acerca de segurança da informação de

um SGBD e de um BI (Business Intelligence).

MOLAP é um método utilizado para apresentar, fisicamente

e em formato relacional, os dados em formato OLAP.

• CERTO

• ERRADO

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

Tópicos Avançados / Técnica de modelagem dimensional e otimização de bases de dados para BI

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

Q137.

Com relação aos conceitos de modelagem multidimensional de

dados para inteligência computacional, julgue os seguintes itens.

Diferentemente da estrutura relacional, a estrutura

multidimensional oferece baixa redundância de dados e suporte

a normalização até a segunda forma normal.

• CERTO

• ERRADO

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

Tópicos Avançados / Georeferenciamento

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

Q138.

Julgue o item abaixo a respeito de geoprocessamento.



As coordenadas do Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul (SIRGAS) acompanham todos os movimentos

e variações dos pontos em relação a um sistema de referência

fixa, servindo, assim, para os estudos científicos da figura da Terra.

• CERTO

• ERRADO

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

Tópicos Avançados / Banco de dados distribuído

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

Q139.

Julgue os próximos itens, relativos à tecnologia de bancos de dados

distribuídos.

Uma desvantagem dos bancos de dados distribuídos é a falta

de autonomia local, visto que um banco X depende da

sincronização com um banco Y para que as operações sejam

bem-sucedidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Tópicos Avançados / Gestão eletrônica de documentos

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q140.

A respeito do gerenciamento eletrônico de documentos, julgue o

item seguinte.

A tecnologia COLD/ERM (computer output to laser

disc/electronic report management) possibilita que relatórios

sejam gerados e gerenciados em forma digital, bem como que

sejam feitas anotações a respeito do relatório, sem que o

documento original seja afetado.

• CERTO

• ERRADO

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

Tópicos Avançados / Programação orientada a aspectos

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

Q141.

No que concerne aos conceitos de programação orientada a

aspectos, julgue os itens que se seguem.

A programação orientada a aspectos permite a modificação da

estrutura dos componentes em tempo de compilação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Noções de Administração Pública / Cultura organizacional 
	Noções de Administração Pública / Cultura organizacional 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE




	Q77.
	Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q78.
	Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q79.
	Noções de Administração Pública / Novas tecnologias gerenciais: Reengenharia e qualidade 
	Noções de Administração Pública / Novas tecnologias gerenciais: Reengenharia e qualidade 
	Noções de Administração Pública / Novas tecnologias gerenciais: Reengenharia e qualidade 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q80.
	Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q81.
	Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos 
	Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q82.
	Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública 
	Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública 
	Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE




	Q83.
	Noções de Administração Pública / Gestão estratégica 
	Noções de Administração Pública / Gestão estratégica 
	Noções de Administração Pública / Gestão estratégica 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q84.
	Noções de Administração Pública / Balanced scorecard 
	Noções de Administração Pública / Balanced scorecard 
	Noções de Administração Pública / Balanced scorecard 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q85.
	Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais 
	Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais 
	Noções de Administração Pública / Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q86.
	Noções de Administração Pública / Noções de elaboração, análise, avaliação e gerenciamento de projetos 
	Noções de Administração Pública / Noções de elaboração, análise, avaliação e gerenciamento de projetos 
	Noções de Administração Pública / Noções de elaboração, análise, avaliação e gerenciamento de projetos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q87.
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos) 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos) 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 8.987/1995 (regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e Lei nº 9.074/1995 (normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos) 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q88.
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT, ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência) 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT, ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência) 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.233/2001 (Reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria CNIPT, ANTT, ANTAQ e DNIT - Lei de Criação da Agência) 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q89.
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004 
	Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE




	Q90.
	Segurança da informação / Confiabilidade, integridade e disponibilidade 
	Segurança da informação / Confiabilidade, integridade e disponibilidade 
	Segurança da informação / Confiabilidade, integridade e disponibilidade 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q91.
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Criptografia 
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Criptografia 
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Criptografia 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q92.
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Assinatura e certificação digital; Garantia de integridade 
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Assinatura e certificação digital; Garantia de integridade 
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Assinatura e certificação digital; Garantia de integridade 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q93.
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Controle de acesso 
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Controle de acesso 
	Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Controle de acesso 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q94.
	Segurança da informação / Gerência de riscos: ameaça, vulnerabilidade e impacto 
	Segurança da informação / Gerência de riscos: ameaça, vulnerabilidade e impacto 
	Segurança da informação / Gerência de riscos: ameaça, vulnerabilidade e impacto 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q95.
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/ IEC 17799 
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/ IEC 17799 
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/ IEC 17799 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q96.
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 27001:2006 
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 27001:2006 
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 27001:2006 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q97.
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 15408 
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 15408 
	Segurança da informação / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 15408 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q98.
	Processo / Padrões / CMMI 
	Processo / Padrões / CMMI 
	Processo / Padrões / CMMI 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q99.
	Processo / Padrões / MPS/BR 
	Processo / Padrões / MPS/BR 
	Processo / Padrões / MPS/BR 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q100.
	Processo / Padrões / NBR ISO/IEC 12207 
	Processo / Padrões / NBR ISO/IEC 12207 
	Processo / Padrões / NBR ISO/IEC 12207 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q101.
	Processo / Padrões / NBR ISO/IEC 9126 
	Processo / Padrões / NBR ISO/IEC 9126 
	Processo / Padrões / NBR ISO/IEC 9126 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q102.
	Processo / Modelos de Ciclos de Vida: Cascata, Iterativo, Ágil e Formal (exemplos: RUP, XP, TDP, DDP, Scrum) 
	Processo / Modelos de Ciclos de Vida: Cascata, Iterativo, Ágil e Formal (exemplos: RUP, XP, TDP, DDP, Scrum) 
	Processo / Modelos de Ciclos de Vida: Cascata, Iterativo, Ágil e Formal (exemplos: RUP, XP, TDP, DDP, Scrum) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q103.
	Processo / Projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento 
	Processo / Projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento 
	Processo / Projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento 
	Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MP / 2013 / CESPE




	Q104.
	Processo / Modelos de gestão / PMBOK e outros 
	Processo / Modelos de gestão / PMBOK e outros 
	Processo / Modelos de gestão / PMBOK e outros 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q105.
	Processo / Modelos de gestão / Estimativas (Análise de Pontos de Função) 
	Processo / Modelos de gestão / Estimativas (Análise de Pontos de Função) 
	Processo / Modelos de gestão / Estimativas (Análise de Pontos de Função) 
	Fonte: ASSISTENTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q106.
	Tecnologia / Banco de dados 
	Tecnologia / Banco de dados 
	Tecnologia / Banco de dados 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q107.
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / MySQL em Linux 
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / MySQL em Linux 
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / MySQL em Linux 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q108.
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / PostgreSQL em Linux 
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / PostgreSQL em Linux 
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / PostgreSQL em Linux 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q109.
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / Oracle em Linux 
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / Oracle em Linux 
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / Oracle em Linux 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / MEC / 2015 / CESPE




	Q110.
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / ADABAS 
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / ADABAS 
	Tecnologia / Banco de dados relacional em plataforma baixa / ADABAS 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q111.
	Tecnologia / Arquitetura de banco de dados: relacional, hierárquico, rede, lista invertida e orientado a objetos 
	Tecnologia / Arquitetura de banco de dados: relacional, hierárquico, rede, lista invertida e orientado a objetos 
	Tecnologia / Arquitetura de banco de dados: relacional, hierárquico, rede, lista invertida e orientado a objetos 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q112.
	Tecnologia / Servidores de Web e de aplicação: Zope, Jboss, Apache e Tomcat 
	Tecnologia / Servidores de Web e de aplicação: Zope, Jboss, Apache e Tomcat 
	Tecnologia / Servidores de Web e de aplicação: Zope, Jboss, Apache e Tomcat 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q113.
	Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto (Java, Javascript, Phyton, PHP, Ruby, Objective C e C++) 
	Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto (Java, Javascript, Phyton, PHP, Ruby, Objective C e C++) 
	Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto (Java, Javascript, Phyton, PHP, Ruby, Objective C e C++) 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q114.
	Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Procedural (Natural, Cobol e C) 
	Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Procedural (Natural, Cobol e C) 
	Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Procedural (Natural, Cobol e C) 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA INFORMAçãO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q115.
	Tecnologia / Interface Web: GIMP, Ajax, Padrões Web para interatividade, animações e aplicações offline. CSS, SVG, SMIL, XMLHttpRequest, WebRunners (XULRunner, Prism, bibliotecas e aplicações para tradução de aplicações desktop para Web) 
	Tecnologia / Interface Web: GIMP, Ajax, Padrões Web para interatividade, animações e aplicações offline. CSS, SVG, SMIL, XMLHttpRequest, WebRunners (XULRunner, Prism, bibliotecas e aplicações para tradução de aplicações desktop para Web) 
	Tecnologia / Interface Web: GIMP, Ajax, Padrões Web para interatividade, animações e aplicações offline. CSS, SVG, SMIL, XMLHttpRequest, WebRunners (XULRunner, Prism, bibliotecas e aplicações para tradução de aplicações desktop para Web) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - WEB DESIGN / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q116.
	Tecnologia / Ferramentas de diagramação e desenho e Engines de templates Web 
	Tecnologia / Ferramentas de diagramação e desenho e Engines de templates Web 
	Tecnologia / Ferramentas de diagramação e desenho e Engines de templates Web 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q117.
	Tecnologia / Frameworks: EJB, JSF, Hibernate, Tiles, Struts, Eclipse, Objective C Plone, GTK, QT e Frameworks integradores (Framework Demoiselle) 
	Tecnologia / Frameworks: EJB, JSF, Hibernate, Tiles, Struts, Eclipse, Objective C Plone, GTK, QT e Frameworks integradores (Framework Demoiselle) 
	Tecnologia / Frameworks: EJB, JSF, Hibernate, Tiles, Struts, Eclipse, Objective C Plone, GTK, QT e Frameworks integradores (Framework Demoiselle) 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q118.
	Tecnologia / Linguagem de modelagem / UML 2.x 
	Tecnologia / Linguagem de modelagem / UML 2.x 
	Tecnologia / Linguagem de modelagem / UML 2.x 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q119.
	Tecnologia / Linguagem de modelagem / BPM e BPMN 
	Tecnologia / Linguagem de modelagem / BPM e BPMN 
	Tecnologia / Linguagem de modelagem / BPM e BPMN 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q120.
	Tecnologia / Linguagem de implementação banco de dados: banco físico, lógico e conceitual 
	Tecnologia / Linguagem de implementação banco de dados: banco físico, lógico e conceitual 
	Tecnologia / Linguagem de implementação banco de dados: banco físico, lógico e conceitual 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q121.
	Tecnologia / Linguagens procedurais embarcadas e SQL/ANSI 
	Tecnologia / Linguagens procedurais embarcadas e SQL/ANSI 
	Tecnologia / Linguagens procedurais embarcadas e SQL/ANSI 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q122.
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / Android (view e viewgroup, tipos de componentes de uma aplicação, arquitetura, projeto e desenvolvimento) 
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / Android (view e viewgroup, tipos de componentes de uma aplicação, arquitetura, projeto e desenvolvimento) 
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / Android (view e viewgroup, tipos de componentes de uma aplicação, arquitetura, projeto e desenvolvimento) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SISTEMA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q123.
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / IOS (views, navegação, ciclo de vida de objetos) 
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / IOS (views, navegação, ciclo de vida de objetos) 
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / IOS (views, navegação, ciclo de vida de objetos) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SISTEMA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q124.
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / Windows Phone, Banco de Dados SQLite 
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / Windows Phone, Banco de Dados SQLite 
	Tecnologia / Tecnologia de desenvolvimento móvel / Windows Phone, Banco de Dados SQLite 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA INFORMAçãO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q125.
	Engenharia de Software / Engenharia e gestão de requisitos 
	Engenharia de Software / Engenharia e gestão de requisitos 
	Engenharia de Software / Engenharia e gestão de requisitos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q126.
	Engenharia de Software / Análise e projeto 
	Engenharia de Software / Análise e projeto 
	Engenharia de Software / Análise e projeto 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q127.
	Engenharia de Software / Implementação 
	Engenharia de Software / Implementação 
	Engenharia de Software / Implementação 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q128.
	Engenharia de Software / Testes (unitários automatizados, funcionais, não funcionais e outros) e homologação 
	Engenharia de Software / Testes (unitários automatizados, funcionais, não funcionais e outros) e homologação 
	Engenharia de Software / Testes (unitários automatizados, funcionais, não funcionais e outros) e homologação 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q129.
	Arquitetura / Padrões de projeto: Padrões de criação, estruturais, comportamentais e padrões GRASP 
	Arquitetura / Padrões de projeto: Padrões de criação, estruturais, comportamentais e padrões GRASP 
	Arquitetura / Padrões de projeto: Padrões de criação, estruturais, comportamentais e padrões GRASP 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q130.
	Arquitetura / Tecnologia de mercado: JSE, JME e JEE 
	Arquitetura / Tecnologia de mercado: JSE, JME e JEE 
	Arquitetura / Tecnologia de mercado: JSE, JME e JEE 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q131.
	Arquitetura / Service-Oriented Architeture: Workflow, Web Services, Mensageria e CORBA 
	Arquitetura / Service-Oriented Architeture: Workflow, Web Services, Mensageria e CORBA 
	Arquitetura / Service-Oriented Architeture: Workflow, Web Services, Mensageria e CORBA 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q132.
	Arquitetura / Linhas de Produtos: domínio de componentes, criação de componentes e ciclo de vida de componentes 
	Arquitetura / Linhas de Produtos: domínio de componentes, criação de componentes e ciclo de vida de componentes 
	Arquitetura / Linhas de Produtos: domínio de componentes, criação de componentes e ciclo de vida de componentes 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q133.
	Tópicos Avançados / Inteligência computacional, Business Intelligence 
	Tópicos Avançados / Inteligência computacional, Business Intelligence 
	Tópicos Avançados / Inteligência computacional, Business Intelligence 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q134.
	Tópicos Avançados / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo 
	Tópicos Avançados / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo 
	Tópicos Avançados / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q135.
	Tópicos Avançados / Arquitetura e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP 
	Tópicos Avançados / Arquitetura e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP 
	Tópicos Avançados / Arquitetura e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP 
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