
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q1.

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu

pai tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando

você fala da infância, é possível que associe a figura do seu pai

com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando me lembro

dele me trazendo um triciclo de presente, ou mostrando como

funcionava uma máquina de costura, ou pedindo que eu lesse

algumas palavras escritas no jornal, ou conversando comigo

sobre as coisas que se conversam com uma criança de três

anos, sete anos, treze anos, quando me lembro de tudo isso, a

imagem dele é a que tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai

bem mais magro e curvado e cansado do que em fotografias

antigas que não vi mais que cinco vezes na vida.

Quando me lembro do meu pai me proibindo de

mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me

pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança

que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a

meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos

que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o

que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que

tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter

sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que

aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha

mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do

filho.

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das

Letras , 2011, p. 48-9 (com adaptações) .

Acerca do texto, julgue os itens a seguir.

Depreende-se do texto que o narrador se ressente do fato de

momentos marcantes de sua adolescência não terem sido

guardados, na memória, por seu pai.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Tipologia textual

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q2.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o 

TCE/RO reuniu, em sua sede, em Porto Velho, gestores de 

unidades de conservação da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento para tratar da auditoria operacional nessas 

unidades. Essa ação integra acordo firmado em âmbito nacional 

pelos TCEs da Amazônia Legal e pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

Na oportunidade, os auditores do TCE/RO explicaram 

que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo, 

assemelhando-se a uma assessoria aos órgãos jurisdicionados, 

com o objetivo de apontar soluções para possíveis problemas 

ou falhas que sejam identificadas. 

Eles também mencionaram a importância do esforço 

conjunto que está sendo feito pelos TCs, cujo objetivo é traçar 

um diagnóstico sobre a gestão sustentável de zonas de



preservação da floresta amazônica, estudando e analisando as 

principais ações do governo para a proteção do patrimônio 

ambiental e identificando boas práticas das instituições 

envolvidas.

Idem, ibidem.

Julgue os itens que se seguem, relativos às informações e estruturas

linguísticas do texto acima.

O emprego do pretérito em “reuniu” (L.2), “explicaram” (L.8)

e “mencionaram” (L.13) tipifica trechos narrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q3.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, que trata

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o

direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de

utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No

inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

In: Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).

Com base no texto, julgue os itens .

A grafia correta da forma verbal derivada do nome

“individuais” (■.2) é individualizar.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q4.

O passado jamais pode ser objeto de escolha: ninguém 

escolhe ter havido o saque de Troia; com efeito, a deliberação 

não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, pois 

o passado não pode não ter sido. Agatão está certo ao escrever: 

“Pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado: 

fazer que o que foi não tenha sido”. 

Em outras palavras, a necessidade do passado se 

contrapõe à possibilidade do presente, em decorrência da 

indeterminação do futuro. O possível está, portanto, articulado 

ao tempo presente como escolha que determinará o sentido do 

futuro, que, em si mesmo, é contingente porque depende de 

nossa deliberação, escolha e ação. Isso significa, todavia, que,



uma vez feita a escolha entre duas alternativas contrárias e 

realizada a ação, aquilo que era um futuro contingente se 

transforma em um passado necessário, de tal maneira que nossa 

ação determina o curso do tempo. É essa passagem do 

contingente ao necessário por meio do possível que dá à ação 

humana um peso incalculável.

Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Editora

Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

acima, julgue os itens a seguir.

O emprego do acento gráfico nos vocábulos “próprio” e

“decorrência” atende à mesma regra de acentuação gráfica.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q5.

Mesmo com os avanços na área de segurança, os

crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos

problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com

o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos

R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para

cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números

expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis

e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos

crimes.

O estudo revela que, com a prosperidade da economia

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares,

o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os

criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte

dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto

lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da

América, da China e da Índia. A tradição social do país pode

contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os

criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais

sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para

disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da

Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links

antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar

de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são

públicas ou privadas.

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no

mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem

que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21%

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando

estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da

própria situação: 51% não entendem como funcionam os

procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se

seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um

antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo

estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um

cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos

poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails

suspeitos.



Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por

ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas

do texto.

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam

mantidos, caso a expressão “Mesmo com os” (L.1) fosse

substituída por A despeito dos.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q6.

Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo.

Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela

me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros

que ela não lia.

Até que veio para ela o magno dia de começar a

exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente,

informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de

Monteiro Lobato.

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se

ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E

completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu

passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria.

Até o dia seguinte eu me transformei na própria

esperança de alegria: eu não vivia, nadava devagar em um mar

suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte,

fui à sua casa, literalmente correndo. Não me mandou entrar.

Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado

o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para

buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança

de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar

pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de

Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o

dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha

vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando

pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.

Clarice Lispector. Felicidade clandestina. In: Felicidade clandestina:

contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, referentes às ideias e às estruturas

linguísticas do texto acima.

Na linha 16, o acento indicativo de crase em “à sua casa” é

obrigatório, uma vez que o vocábulo “casa” está especificado

pelo pronome “sua” e o verbo ir — “fui” — exige a

preposição a.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q7.



Mesmo com os avanços na área de segurança, os

crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos

problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com

o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos

R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para

cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números

expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis

e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos

crimes.

O estudo revela que, com a prosperidade da economia

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares,

o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os

criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte

dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto

lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da

América, da China e da Índia. A tradição social do país pode

contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os

criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais

sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para

disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da

Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links

antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar

de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são

públicas ou privadas.

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no

mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem

que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21%

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando

estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da

própria situação: 51% não entendem como funcionam os

procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se

seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um

antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo

estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um

cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos

poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails

suspeitos.

Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por

ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas

do texto.

A partícula “se”, tanto na linha 33 quanto na linha 34, introduz

circunstância condicional.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q8.

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu 

pai tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro 

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando 

você fala da infância, é possível que associe a figura do seu pai 

com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando me lembro 

dele me trazendo um triciclo de presente, ou mostrando como 

funcionava uma máquina de costura, ou pedindo que eu lesse 

algumas palavras escritas no jornal, ou conversando comigo



sobre as coisas que se conversam com uma criança de três 

anos, sete anos, treze anos, quando me lembro de tudo isso, a 

imagem dele é a que tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai 

bem mais magro e curvado e cansado do que em fotografias 

antigas que não vi mais que cinco vezes na vida. 

Quando me lembro do meu pai me proibindo de 

mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me 

pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança 

que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que 

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a 

meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos 

que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o 

que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que 

tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter 

sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que 

aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha 

mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do 

filho.

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das

Letras, 2011, p. 48-9 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto,

julgue os próximos itens.

Nas linhas 21 e 22, a substituição das vírgulas por travessões

manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q9.

A Constituição Federal de 1988 prevê que o cidadão

que comprovar insuficiência de recursos tem direito a

assistência jurídica integral e gratuita. Em outras palavras, o

brasileiro ou o estrangeiro que não tiverem condições de pagar

honorários de um advogado e os custos de um processo têm à

disposição a ajuda do Estado brasileiro, por meio da defensoria

pública.

Podem ter acesso ao serviço pessoas com renda

familiar inferior ao limite de isenção do imposto de renda.

No entanto, se esse patamar for ultrapassado, o

ind ivíduo deve comprovar que tem gastos

extraordinários, como despesas com medicamentos

e alimentação especial.

A assistência gratuita inclui orientação e defesa

jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres,

prevenção da violência e patrocínio de causas perante o Poder

Judiciário — desde o juiz de primeiro grau até as instâncias

superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF). Com

a assistência jurídica gratuita, o indivíduo conhece um pouco

mais sobre seus direitos e deveres e tem acesso à justiça para

exercer sua cidadania.

Internet: www.brasil.gov.br (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, referentes à estrutura linguística e às ideias

do texto acima.

A supressão do acento gráfico da forma verbal “têm” (L.5) não 

prejudicaria a correção gramatical do período, uma vez que o 

verbo pode apresentar concordância com a ideia singular de



“brasileiro” (L.4) ou de “estrangeiro” (L.4) ou com a ideia 

plural de “o brasileiro ou o estrangeiro” (L.3-4).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q10.

O Ministério Público Federal impetrou mandado de

segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão

plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do impetrante

para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre

em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume

a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se

ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta,

colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do

auxílio do intérprete.

No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária

do tribunal do júri, o direito linguístico das testemunhas

indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda que

essas mesmas pessoas possuíssem o domínio da língua da

sociedade envolvente, que, no caso, é a portuguesa. É que,

conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque aquele que é

nativo. Se, para o aspecto exterior da linguagem, que é a sua

expressão, já é difícil, para aquele que fala, falar com a

propriedade devida, com razão mais forte a dificuldade se

impõe para o raciocínio adequado que deve balizar um

depoimento testemunhal, pouco importando se se trata de

testemunha ou de acusado.

No que interessa a este estudo, entre os modelos

normativos que reconhecem direitos linguísticos, o modelo de

direitos humanos significa a existência de norma na Declaração

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das

Nações Unidas, que provê um regime de tolerância linguística,

garantia essa que não suporta direitos linguísticos de forma

específica, isto é, protegem-se, imediatamente, outros direitos

fundamentais, tais como direito de liberdade de expressão, de

reunião, de associação, de privacidade e do devido processo

legal, e apenas mediatamente o direito linguístico; já o modelo

dos povos indígenas tem por base legal a Convenção n.º 169 da

Organização Internacional do Trabalho, que prevê a proteção

imediata de direitos de desenvolvimento da personalidade,

tais como oportunidade econômica, educação e saúde, e,

mediatamente, de direitos linguísticos.

A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se

tanto em um modelo quanto em outro, já que pode ser ela

referida ao direito de liberdade de expressão na própria língua

e também ao direito do indígena de falar sua própria língua por

força do seu direito ao desenvolvimento de sua personalidade.

Mas há mais. A Constituição Federal de 1988 (CF) positivou,

expressamente, norma específica que protege as línguas

indígenas, reconhecendo-as e indo, portanto, mais além do que

as normas internacionais de direitos humanos. Essa proteção

tem a ver com a ideia maior da própria cultura, que se compõe

das relações entre as pessoas com base na linguagem.

Paulo Thadeu Gomes da Silva. Direito linguístico: a propósito de uma

decisão judicial. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.º 9,

p. 183-7, fev./2011. Internet: http://6ccr.pgr.mpf.gov.br (com adaptações).

Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens

subsecutivos.



A substituição da expressão “em qual” (L.5) por que

preservaria a correção da estrutura sintática do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q11.

Rios sem discurso

Quando um rio corta, corta-se de vez

o discurso-rio de água que ele fazia;

cortado, a água se quebra em pedaços,

em poços de água, em água paralítica.

Em situação de poço, a água equivale

a uma palavra em situação dicionária:

isolada, estanque no poço dela mesma,

e porque assim estanque, estancada;

e mais: porque assim estancada, muda

e muda porque com nenhuma comunica,

porque cortou-se a sintaxe desse rio,

o fio de água por que ele discorria.

O curso de um rio, seu discurso-rio,

chega raramente a se reatar de vez;

um rio precisa de muito fio de água

para refazer o fio antigo que o fez.

Salvo a grandiloquência de uma cheia

lhe impondo interina outra linguagem,

um rio precisa de muita água em fios

para que todos os poços se enfrasem:

se reatando, de um para outro poço,

em frases curtas, então frase e frase,

até a sentença-rio do discurso único

em que se tem voz a seca ele combate.

João Cabral de Melo Neto. Rios sem discurso. In: A educação

pela pedra. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979, p. 26.

Julgue os itens a seguir, acerca dos sentidos do texto acima e de

seus aspectos linguísticos.

A linguagem do texto baseia-se na equivalência simbólica entre

o discurso, feito de palavras, e o rio, composto de fios de água.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q12.

Acerca da redação de correspondências oficiais, julgue os itens

seguintes.

Em documentos destinados ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o emprego do vocativo Excelentíssimo Senhor,

seguido do cargo, atende a regra de formalidade nas

comunicações oficiais.



• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q13.

Considerando as relações entre a religião e a política no Brasil,

julgue os itens a seguir.

As posições contra homossexuais, negros e indígenas,

defendidas pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos

da Câmara dos Deputados, encontram apoio irrestrito em toda

a comunidade evangélica nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q14.

A civilização contemporânea é marcada, entre outros aspectos,

pelo acentuado desenvolvimento científico-tecnológico, que

acabou por se constituir no sustentáculo de um sistema produtivo

cada vez mais tecnicamente sofisticado e espacialmente

globalizado. As três décadas que separam a segunda metade dos

anos 40 do século passado e a crise do petróleo, em 1973,

assinalaram a Era de Ouro do século, momento em que a

expansão do conhecimento em escala, até então desconhecida,

acelerou, de modo exponencial, a capacidade de produzir,

ampliando sobremaneira o volume do comércio mundial, tal

como se vê na atualidade. Esse cenário explicitou a importância

da defesa da titularidade de inventos e de criações inovadoras,

processo que remete a patentes, marcas e a variadas formas de

propriedade. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

Na economia globalizada dos dias atuais, compete à Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de duas de

suas agências especializadas — Organização Mundial do Comércio e Banco Internacional de Reconstrução e de Desenvolvimento —, a tarefa de coordenar a

concessão de

cartas-patentes pelos Estados que a integram.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE

Q15.

Para Andreas Knie, pesquisador do Centro de Inovação 

para a Mobilidade e Mudança Social, a implementação das metas 

de desenvolvimento sustentável definidas na Conferência Rio+20, 

realizada em 2012, não ocorre com a intensidade e o ritmo 

desejados. Para piorar, ainda passa ao largo do que o especialista 

alemão considera ser sua pauta principal: o trânsito nas cidades. 

Durante conferência para planejamento urbano sustentável e



mobilidade, Knie disse que o lobby da indústria automobilística, 

responsável por 70% das emissões de CO2 no planeta, impossibilita 

uma discussão mais séria acerca de transporte e poluição do ar.

O Globo, caderno Amanhã, 25/6/2013, p. 14 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas implicações do tema nele abordado, julgue os itens

seguintes.

O elemento desencadeador de recentes manifestações

populares em várias cidades brasileiras foi a majoração da

tarifa dos ônibus. Considerando o volume de engarrafamentos

de trânsito nos grandes centros urbanos brasileiros,

especialistas concordam que parte da solução do problema

viria da melhoria significativa dos transportes coletivos, com

a cobrança de tarifas compatíveis com o poder aquisitivo dos

usuários.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q16.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Tecnologia

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q17.

A civilização contemporânea é marcada, entre outros aspectos, 

pelo acentuado desenvolvimento científico-tecnológico, que 

acabou por se constituir no sustentáculo de um sistema produtivo 

cada vez mais tecnicamente sofisticado e espacialmente 

globalizado. As três décadas que separam a segunda metade dos



anos 40 do século passado e a crise do petróleo, em 1973, 

assinalaram a Era de Ouro do século, momento em que a 

expansão do conhecimento em escala, até então desconhecida, 

acelerou, de modo exponencial, a capacidade de produzir, 

ampliando sobremaneira o volume do comércio mundial, tal 

como se vê na atualidade. Esse cenário explicitou a importância 

da defesa da titularidade de inventos e de criações inovadoras, 

processo que remete a patentes, marcas e a variadas formas de 

propriedade. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

No Brasil, a patente está vinculada aos denominados direitos

de propriedade industrial, cujas normas estão contidas em

instrumento aprovado pelo Congresso Nacional: a Lei da Propriedade Industrial.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Energia

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q18.

A ocupação recente do estado de Rondônia foi caracterizada por

intensa ação antrópica que se manifesta pelo impacto da ocupação

na floresta. O desmatamento é um dos principais problemas

ambientais nessa porção do território nacional. Acerca desse

assunto, julgue os próximos itens.

O desmatamento no estado de Rondônia aumentou com a

extração de carvão vegetal para a indústria siderúrgica da

região Sudeste.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q19.

Com relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e

outras Drogas, julgue os itens a seguir.

Aos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira caberá propor

ações integradas de fiscalização e segurança urbana, no âmbito

dos municípios situados na faixa de fronteira.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q20.

A ocupação recente do estado de Rondônia foi caracterizada por 

intensa ação antrópica que se manifesta pelo impacto da ocupação 

na floresta. O desmatamento é um dos principais problemas



ambientais nessa porção do território nacional. Acerca desse 

assunto, julgue os próximos itens. 

A expansão da fronteira agrícola a partir dos projetos de

colonização às margens da BR-364 favoreceu o desmatamento

em Rondônia.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Segurança

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q21.

Com relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e

outras Drogas, julgue os itens a seguir.

O integrante do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP) que

fornecer informações atualizadas ao sistema antes do término

dos prazos do cronograma estabelecido pelo Ministério da Justiça, com vistas à adequação dos integrantes às normas e

procedimentos de funcionamento do sistema, terá preferência

no recebimento de recursos relacionados aos programas de

segurança pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q22.

The aging process affects us all at different rates. Some people

of fifty-three, like the esteemed author, look a mere thirty-five, with

sparkling brown eyes, a handsome gait and the virility of a steam train.

Others, like the author’s friend Colin, look like little middle-aged men

at twenty-one with middle-aged outlooks of set ways and planned

futures. In women the former condition is common but women rarely

suffer from the latter, being fired with the insatiable drive of ambition

for either an independent and distinguished career in a still

male-dominated world, or a home and seven children by the time they

are thirty followed by an independent and distinguished career as a

Cheltenham councillor or a public relations agent for Jonathan Cape, in

later life.

No such luck for Charles Charlesworth, who was born on the

14th of March, 1829, in Stafford. At the age of four Charles had a beard

and was sexually active.

In the final three years of his life his skin wrinkled, he

developed varicose veins, shortness of breath, grey hair, senile dementia

and incontinence. Some time in his seventh year he fainted and never

gained consciousness.

The coroner returned a verdict of natural causes due to old age.

Hugh Cory. Advanced writing with english in use. Oxford University Press, p. 34.

According to the text above,.

women around 30 have had distinguished careers in spite of living

in a male-dominated world.

• CERTO



• ERRADO

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

Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos

Fonte: ANALISTA EM CIêNCIA E TECNOLOGIA JúNIOR / CNPq / 2011 / CESPE

Q23.

Scientists publish their original research in scientific

journals, which are fundamentally different from news

magazines. The articles in scientific journals are not written by

journalists — they are written by scientists. Scientific articles

are not sensational stories intended to entertain the reader with

an amazing discovery, nor are they news stories intended to

summarize recent scientific events, nor even records of every

successful and unsuccessful research venture. Instead, scientists

write articles to describe their discoveries to the community in

a transparent manner. Within a scientific article, scientists

present their research questions, the methods by which the

question was approached, and the results they achieved using

those methods. In addition, they present their analysis of the

data and describe some of the interpretations and implications

of their work. Because these articles report new work for the

first time, they are called primary literature. In contrast, articles

or news stories that review or report on scientific research

already published elsewhere are referred to as secondary.

The articles in scientific journals are different from

news articles in another way — they must undergo a process

called peer review in which other scientists (the professional

peers of the authors) evaluate the quality and merit of research

before recommending whether or not it should be published.

Internet: <www.visionlearning.com> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

In the text, the word “journals” (L.2) is the same as

newspapers.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q24.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a atos administrativos.

De acordo com a corrente dominante na literatura, o motivo é

requisito de validade do ato administrativo, denominado

pressuposto objetivo de validade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Vinculação e discricionariedade

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE



Q25.

Julgue os itens subsequentes, referentes aos atos administrativos.

Ato vinculado é aquele analisado apenas sob o aspecto da

legalidade; o ato discricionário, por sua vez, é analisado sob o

aspecto não só da legalidade, mas também do mérito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Revogação e invalidação

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q26.

Julgue os itens subsequentes, referentes aos atos administrativos.

O fundamento da prescrição administrativa reside no princípio

da conservação dos valores jurídicos já concretizados, visando

impedir, em razão do decurso do prazo legalmente fixado, o

exercício da autotutela por parte da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Conceitos

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q27.

Acerca das normas que disciplinam o contrato administrativo,

julgue os itens que se seguem.

Diante da indisponibilidade da coisa pública, o ente público

fica impossibilitado de comprar determinado bem mediante

contrato verbal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Peculiaridades e interpretação

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q28.

A respeito de ato administrativo e contrato de gestão, julgue os itens

a seguir.

O contrato de gestão é uma espécie contratual mediante a qual

entidades ou órgãos da administração pública contratam

empresas especializadas em gestão pública com a finalidade de

estabelecer metas administrativas e um modelo de gestão

adequado para alcançá-las.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Formalização

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q29.

Julgue os itens subsequentes, relativos a contratos administrativos.

O resumo do instrumento de contrato deve ser publicado na imprensa oficial no prazo máximo de vinte dias, contados a partir do

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Execução

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q30.

Acerca das normas que disciplinam o contrato administrativo,

julgue os itens que se seguem.

Em casos de faltas contratuais por parte do contratado, é

assegurado ao ente contratante o direito de intervir na

execução do contrato, de modo a garantir a continuidade de um

serviço público considerado essencial à sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Inexecução; Revisão e rescisão

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q31.

Em relação à gestão de contratos e convênios no setor público,

julgue os próximos itens.

É viável a subcontratação do contrato administrativo

celebrado pela administração pública.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal - Lei n.o 9.784/99

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q32.

Acerca do processo administrativo, julgue os próximos itens.

Caso o ministro da Justiça concedesse refúgio a estrangeiro,

após regular processo administrativo, e, em seguida, fosse

constatado ter havido vício nesse processo, que torne ilegal o

refúgio concedido, o ministro não poderia anular o seu próprio

ato, devendo tal anulação ser realizada pela via judicial.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 e suas alterações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q33.

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os

itens que se seguem.

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor

estável, deverá ele ser reintegrado, e o eventual ocupante da

vaga, se for estável, deverá ser reconduzido ao cargo de

origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo

ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao

tempo de serviço.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/93

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q34.

Com referência ao sistema de registro de preços e à modalidade de

licitação denominada pregão, julgue os seguintes itens.

Caso determinado órgão federal deseje realizar contratação de

serviço comum pelo sistema de registro de preços, não será

possível, nesse caso, a adoção da modalidade de pregão.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Autorização

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q35.

No que diz respeito às normas para outorga e prorrogações das

concessões e permissões de serviços públicos e com base na Lei n.º 9.074/1995, julgue os itens a seguir.

Se determinada empresa privada pretender transportar carga

por meio rodoviário, ela só poderá fazê-lo se lhe for concedida

autorização.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Permissão

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE



Q36.

Julgue os próximos itens, relativos à administração pública e aos

serviços públicos.

O serviço de transporte coletivo prestado por empresa de

ônibus mediante permissão constitui exemplo de serviço

público impróprio.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Concessão

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q37.

Julgue os itens a seguir a respeito do regime de concessão e

permissão da prestação de serviços públicos.

A concessão de obras e serviços em vias federais somente

poderá ser realizada mediante lei de autorização; já o

transporte de cargas rodoviário e o aquaviário independem de

concessão.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Administração direta e indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q38.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração direta e indireta.

A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos

e entidades administrativas submetidos a regime de direito

público para os quais foi atribuída a competência para o

exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas

do Estado.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Autarquias

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q39.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista

e fundações públicas possuem personalidade jurídica própria

e integram a administração indireta.

• CERTO



• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Fundações públicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q40.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

A fundação pública de direito privado tem sua instituição

autorizada por lei específica, cabendo a lei complementar

definir as áreas de sua atuação.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Empresas públicas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q41.

A respeito das administrações direta e indireta, julgue os itens

seguintes.

As empresas públicas, por serem pessoas jurídicas de direito

privado, estão sujeitas à falência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Sociedade de economia mista

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q42.

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.

Atualmente, a TELEBRAS integra a administração direta, só

podendo contratar servidores por intermédio de concurso

público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Entidades paraestatais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q43.

A respeito da administração direta e indireta e dos conceitos de

centralização e descentralização, julgue os próximos itens.

Entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado que 

integram a administração indireta, não podem exercer atividade



de natureza lucrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Agências Reguladoras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q44.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração direta e indireta.

As agências executivas diferenciam-se das agências

reguladoras, entre outros aspectos, pela circunstância de não

terem, como principal função, exercer controle sobre

particulares prestadores de serviços públicos, mas sim a de

exercer atividade estatal de forma descentralizada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos Sociais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q45.

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue

os itens seguintes.

A CF expressamente estabelece serem direitos sociais a

educação, a saúde, o lazer, a busca do bem-estar e a proteção

à infância e à adolescência, além da assistência aos deficientes,

na forma da lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Nacionalidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q46.

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue

os itens seguintes.

A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido a

nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por ato do

presidente da República, na condição de chefe de Estado, com

a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasarem

sua decisão.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos Políticos

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q47.

No que se refere a direitos e garantias fundamentais; direitos

sociais, políticos e de nacionalidade; e direitos e deveres individuais

e coletivos, julgue os itens seguintes. Nesse sentido, considere que

a sigla CF, sempre que for utilizada, se refere a Constituição Federal de 1988.

Os direitos políticos constituem um conjunto de regras que

disciplinam as formas de atuação da soberania popular e são

um desdobramento do princípio democrático, segundo o qual,

todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por

meio de representantes eleitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos e deveres

Individuais e Coletivas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q48.

Julgue os itens subsequentes, com relação aos direitos e garantias

fundamentais, aos remédios constitucionais e à aplicabilidade das

normas constitucionais.

Considerando-se que o art. 5.º da CF prevê que todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, é correto afirmar que

aos estrangeiros não residentes no Brasil não se garantem esses

direitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios Fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q49.

A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988 (CF)

e dos princípios fundamentais nela dispostos, julgue os próximos

itens.

Embora os valores da livre iniciativa não estejam incluídos

entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a CF reserva à livre concorrência a qualidade de regra

programática sobre a qual se assentam as ordens econômica e

social.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / União



Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/RR / 2012 / CESPE

Q50.

A respeito da organização político-administrativa do Estado Federal Brasileiro, julgue o item abaixo.

Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm assegurada

participação no resultado da exploração de petróleo ou gás

natural, de outros recursos minerais em seus respectivos Territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona

econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa

exploração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Estados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q51.

Acerca do Estado federal brasileiro, tendo como referência a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.

A CF atribui ao Distrito Federal competências legislativas

reservadas aos estados e aos municípios, como, por exemplo,

a de organizar seu Ministério Público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Municípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q52.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado

brasileiro, julgue os itens a seguir.

Os municípios contam com os Poderes Legislativo e Executivo, com cargos para os quais há eleição, na qual votam

seus eleitores, mas não com Poder Judiciário próprio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder legislativo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q53.

Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

seguem.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público serão processados e

julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder executivo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q54.

Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

seguem.

Insere-se na esfera das competências privativas do Poder Executivo da União e dos estados a iniciativa de, a

requerimento do tribunal interessado, propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão

judiciárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder judiciário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q55.

Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

seguem.

Processar e julgar membro de tribunal regional federal, de

tribunal regional eleitoral e do trabalho, nos crimes comuns,

cabe originariamente ao Superior Tribunal de Justiça.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem Econômica e Financeira / Serviços Públicos / Atuação do Poder Público

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q56.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

O Estado poderá intervir no domínio econômico quando, na

forma da lei, isso se mostrar necessário diante de relevante

interesse coletivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Conceitos básicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q57.

Com base no PMBOK, julgue os próximos itens, relativos a

gerenciamento de projetos.



A adoção do PMBOK contribui para que os projetos de uma

empresa não sofram influências dos fatores ambientais que

venham a alterar suas estruturas-padrão, podendo o PMBOK

ser empregado por qualquer tipo de organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Processos do PMBOK

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q58.

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

Os principais grupos de processos para gerenciamento de

projetos, de acordo com o PMBOK, são planejamento,

execução, monitoramento e controle e encerramento.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento da integração

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q59.

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

De acordo com o PMBOK, a área do conhecimento

denominada gestão da integração corresponde às atividades

que possibilitam ao gerente equilibrar e reunir todas as partes

de um projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento do escopo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q60.

Considerando as disposições do PMBOK, julgue os itens, relativos a processos e áreas de gerenciamento de projetos.

A criação da estrutura analítica de projeto assim como as

atividades de definição e verificação de escopo são entradas

para a atividade de coleta de requisitos de um projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento do tempo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q61.



A respeito do gerenciamento de projetos, julgue os itens seguintes.

O gerenciamento do tempo de um projeto deve incluir uma

série de processos. Um deles é o ajuste de antecipações e

esperas, que é uma das ferramentas utilizadas para definição de

atividades.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento de custos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q62.

A respeito do gerenciamento de projetos, julgue os itens seguintes.

Para estimar custos de atividades de um projeto, é possível

utilizar diversas ferramentas e técnicas. Entre elas há a

estimativa de três pontos, em que se consideram três

estimativas, por meio das quais se define uma faixa

aproximada do custo da atividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento de recursos humanos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADOR / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q63.

No que se refere a gerenciamento de recursos humanos de um

projeto, julgue os próximos itens.

O gerenciamento de conflitos aparece durante o processo de

gerenciar a equipe do projeto. Para ajudar o gerente de

projetos, existem pelo menos seis técnicas para administração

de conflitos, uma delas chama-se acomodação. Nessa técnica,

o gerente de projetos trata o conflito como um problema que

será solucionado buscando alternativas, em que o diálogo é

aberto e todos os membros da equipe de projeto opinam.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento de riscos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q64.

A respeito do gerenciamento de projetos, julgue os itens seguintes.

A técnica de Delphi visa à obtenção de uma lista dos riscos

mais importantes do projeto. Por essa técnica, o responsável

por elaborar uma matriz de probabilidade e impacto dos riscos

é o gerente do projeto.

• CERTO

• ERRADO



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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento das comunicações

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - GOVERNANçA EM TI / BASA / 2012 / CESPE

Q65.

Cenário:

A organização PRS necessita gerenciar seus projetos, sob

a luz do PMBOK, de forma a atender as seguintes necessidades:

#a Agrupar projetos para serem gerenciados de forma coordenada

para a obtenção de benefícios que não seriam disponíveis se os

projetos fossem gerenciados separadamente.

#b Determinar a sequência de atividades do cronograma de um

projeto, descrevendo seu caminho mais longo, através do

projeto, obtendo assim a duração do projeto.

#c Identificar e desenvolver metodologia, melhores práticas e

padrões de gerenciamento de projetos, dentro da organização,

além de realizar o gerenciamento de recursos compartilhados

entre todos os projetos administrados em conjunto.

#d Há projetos a serem gerenciados em ambientes dentro da PRS

muito indefinidos, incertos e em rápida transformação.

#e É necessário customizar processos do PMBOK à realidade da PRS, sobretudo os utilizados para definir o escopo do projeto,

refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário

para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.

#f Analisar qualitativa e quantitativamente os riscos relacionados

aos projetos.

#g Emitir e desenvolver relatórios de desempenho dos projetos.

Julgue os próximos itens, acerca de gerenciamento de projetos,

tendo como referência o cenário hipotético acima descrito e os

conceitos referenciados no PMBOK.

Para atendimento ao mencionado em #g, o PMBOK descreve

o processo Reportar o Desempenho na área de conhecimento

gerenciamento das comunicações, responsável pela coleta e

distribuição de informações sobre o desempenho, inclusive

relatórios de andamento, medições do progresso e previsões.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento da qualidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/ES / 2011 / CESPE

Q66.

De acordo com o guia PMBOK, o gerenciamento de projetos é

embasado em ciclos de vida executados em um arcabouço de

processos que empregam técnicas e ferramentas para transformar

entradas em saídas. Os processos são, ainda, agrupados quanto às

áreas de especialização e aos grupos. Com base nessas informações,

julgue os itens subsequentes.

No modelo PMBOK, o planejamento da qualidade, a garantia

da qualidade e o controle da qualidade, que, respectivamente,

pertencem aos grupos de planejamento, execução e

monitoramento e controle, são três processos distintos, que, na

sua totalidade, compõem a área de conhecimento de

gerenciamento da qualidade do projeto.

• CERTO



• ERRADO

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

Informática / Gerência de projetos / Gerenciamento de aquisições

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - GOVERNANçA EM TI / BASA / 2012 / CESPE

Q67.

Na organização XPTO, que adota a estrutura

organizacional ilustrada na figura acima, são aplicados conceitos e

as boas práticas descritas no PMBOK 4.0 e no ITIL versão 3 como

base, respectivamente, para gerenciamento de seus projetos e de

seus serviços.

Com referência ao cenário hipotético acima descrito, julgue os próximos itens, acerca de governança de tecnologia da informação (TI), PMBOK e ITIL nesse

cenário.

Se o setor #7 for responsável pelo gerenciamento de compras

e fornecedores de materiais e a XPTO adotar o PMBOK,

haverá, nessa ferramenta gerencial, uma área de conhecimento

especificamente para aquisições, subdividida em quatro

processos que se encontram no grupo de monitoramento e

controle.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Segurança da informação / Conceitos básicos

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

Q68.

Com relação a conceitos de segurança da informação, julgue os

itens a seguir.

A proteção aos recursos computacionais inclui desde 

aplicativos e arquivos de dados até utilitários e o próprio



sistema operacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Segurança da informação / Políticas de segurança

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q69.

A respeito de conceitos relacionados a segurança da informação,

julgue os itens a seguir.

De acordo com especialistas da área, não existe uma política

de segurança da informação pronta e(ou) certa ou errada, do

que se depreende que cada empresa deve criar a própria

política de segurança, conforme suas necessidades e cultura

organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Segurança da informação / Plano de Continuidade de Negócio

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA DE TI / ANTT / 2013 / CESPE

Q70.

Com relação ao plano de continuidade de negócios, julgue os itens

.

Quando novos requisitos são identificados, é necessário que os

procedimentos de emergência a eles relacionados sejam

ajustados na estrutura do plano de continuidade, a qual não

deve conter as condições de ativação pelo fato de estas não

estarem vinculadas aos requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Segurança da informação / Normas ISO/IEC 17799 e 27001

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA DE TI / ANTT / 2013 / CESPE

Q71.

Julgue os itens a seguir, acerca da norma NBR ISO/IEC 27001:2006. Nesse sentido, considere que a sigla SGSI, sempre que

utilizada, refere-se a sistema de gestão de segurança da informação.

No estabelecimento do SGSI, a organização deve preparar uma

declaração de aplicabilidade que inclua os objetivos de

controle e controles selecionados e as razões para sua seleção e

os objetivos de controle e controles atualmente implementados.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gestão de TI / Fundamentos do ITIL®



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q72.

No que se refere a gerenciamento de serviços (ITIL, versão 3) e

governança de tecnologia da informação (COBIT), julgue os itens

subsequentes.

No ITIL versão 3, o processo de gerenciamento de

configuração e de ativo de serviço contém o banco de dados de

gerenciamento da configuração (BDGC), que armazena as

informações dos itens de configuração e de seus

relacionamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gestão de TI / ITIL® - Suporte a serviços

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - REDES E TELECOMUNICAçõES / BASA / 2012 / CESPE

Q73.

Uma organização que possui baixa maturidade em

gerenciamento de serviços de tecnologia da informação (TI) decidiu

adotar algumas práticas preconizadas pelo modelo ITIL e, para isso,

definiu uma estratégia de curto prazo, com foco no uso do modelo ITIL versão 2, priorizando os seguintes processos: service desk,

gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas e

gerenciamento de configuração.

Tendo como referência a situação hipotética acima, julgue os itens

a seguir, relativos à estratégia adotada pela organização.

A estratégia adotada pela organização não poderá acarretar

aumento da maturidade de gerenciamento de serviços de TI no

curto prazo, visto que, nessa estratégia, é considerada apenas

parte dos processos do ciclo de suporte de serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gestão de TI / ITIL® - Entrega de serviços

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - REDES E TELECOMUNICAçõES / BASA / 2012 / CESPE

Q74.

Uma organização que possui baixa maturidade em

gerenciamento de serviços de tecnologia da informação (TI) decidiu

adotar algumas práticas preconizadas pelo modelo ITIL e, para isso,

definiu uma estratégia de curto prazo, com foco no uso do modelo ITIL versão 2, priorizando os seguintes processos: service desk,

gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas e

gerenciamento de configuração.

Tendo como referência a situação hipotética acima, julgue os itens

a seguir, relativos à estratégia adotada pela organização.

Os processos prioritários definidos pela organização não

incluem os processos do grupo de processos de entrega de

serviços do ITIL versão 2.

• CERTO

• ERRADO



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

Informática / Gestão de TI / COBIT (Versão 4.1)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q75.

No que se refere a gerenciamento de serviços (ITIL, versão 3) e

governança de tecnologia da informação (COBIT), julgue os itens

subsequentes.

Para gerenciar os recursos de tecnologia da informação (TI),

de modo alinhado com estratégias de negócio e prioridades da

organização, o COBIT descreve um processo para

planejamento estratégico de TI. Esse processo faz parte do

domínio planejar e organizar.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gestão de TI / Instrução Normativa n.o 4, de 19/5/2008 (MPOG/SLTI)

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q76.

Com base nas instruções normativas (IN) n.os 02 e 04 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério

do Planejamento, julgue os itens que se seguem.

O plano de sustentação conterá, em seus documentos, as

informações necessárias para assegurar a continuidade do

negócio, durante e após a implantação da solução de TI,

restrito ao período de vigência do contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q77.

Acerca de engenharia de requisitos, julgue os itens subsequentes.

Requisitos funcionais estão relacionados ao uso de um sistema

sob os pontos de vista de desempenho, usabilidade e

confiabilidade, entre outros.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação de requisitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q78.

Acerca de engenharia de requisitos, julgue os itens subsequentes.



São consideradas técnicas de elicitação de requisitos as

entrevistas, as reuniões de brainstorming e a prototipação.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2010 / CESPE

Q79.

Julgue os itens seguintes, a respeito de engenharia de requisitos.

Por se tratar de função essencial da engenharia de requisitos,

a gestão formal de requisitos é indispensável mesmo para

projetos de pequeno porte, com apenas duas ou três dezenas

de requisitos identificáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q80.

Considerando o desenvolvimento de um projeto de informatização

do acompanhamento público de processos jurídicos, julgue os itens

a seguir, com relação aos requisitos do sistema de informação.

Identificada facilidade do cliente em entender uma

especificação matemática, é correto utilizar, também, na

especificação dos requisitos, notações baseadas em máquinas

de estado finito, uma vez que elas podem reduzir a

ambiguidade de um documento de requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - ANáLISE DE SISTEMAS / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q81.

Acerca de engenharia de software, métricas, RUP, UML e teste de

software, julgue os itens subsequentes.

Assim como o software, os requisitos também devem ser

avaliados quanto à qualidade. A validação, atividade da

engenharia de requisitos, é responsável por garantir que os

requisitos tenham sido declarados de forma clara e precisa.

Além disso, a validação busca detectar inconsistências, erros

e omissões, objetivando alinhar os requisitos às normas

estabelecidas para o projeto, produto e processo.

• CERTO

• ERRADO



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

Informática / Engenharia de software / Ciclo de vida do software

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q82.

Tendo em vista que o desenvolvimento de um software compreende

várias fases, que vão desde a definição básica até o uso do software,

e que, nesse processo, diversos modelos, métodos e procedimentos

de construção podem ser utilizados, julgue os itens subsecutivos.

No ciclo de vida da primeira versão do modelo em espiral, a

etapa de análise de riscos é realizada dentro da fase de

desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software

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

Q83.

Julgue os itens seguintes acerca de metodologias de análise, projeto

e desenvolvimento de sistemas.

O desenvolvimento ágil de sistemas consiste em uma

linguagem de modelagem que permite aos desenvolvedores

visualizarem os produtos de seu trabalho em gráficos

padronizados.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q84.

Acerca de métricas de software, julgue os itens seguintes.

Para se avaliar a qualidade do software, é importante e

fundamental medir e monitorar todo o ciclo de seu

desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Engenharia de software / Análise por pontos de função

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q85.

Acerca de métricas de software, julgue os itens seguintes.



As métricas de software podem ser classificadas em medidas

diretas ou quantitativas e medidas indiretas ou qualitativas.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Engenharia de software / Qualidade de software / CMMi

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q86.

À luz dos fundamentos de CMMI e ITIL, julgue os itens seguintes.

O CMMI 1.3 apresenta três modelos: o CMMI-DEV — para

processos de desenvolvimento de produtos e serviços —, o CMMI-ACQ — para processos de aquisição e terceirização de

bens e serviços —, e o CMMI-SVC — para processos

de prestação de serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Engenharia de software / Qualidade de software / MPS.BR

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q87.

No que concerne à qualidade do software MPSBR, julgue os itens

que se seguem.

No processo de garantia da qualidade do nível F do MPSBR,

o resultado de um processo de seleção de fornecedor acontece

com base na avaliação das propostas.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Conceitos básicos

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ANáLISE DE SISTEMAS / BASA / 2012 / CESPE

Q88.

Acerca de arquitetura cliente-servidor multicamadas, julgue os itens

seguintes.

Na arquitetura cliente-servidor multicamada, a camada

intermediária é capaz de armazenar requisições de clientes em

uma fila, permitindo que o cliente requisite algo à camada

intermediária e desconecte-se, sem ter de ficar à espera da

resposta, o que aumenta a velocidade de processamento do

cliente.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Workflow e gerenciamento eletrônico de documentos

Fonte: TéCNICO - PROGRAMAçãO E CONTROLE DE SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SERPRO / 2008 / CESPE



Q89.

No que se refere a gerenciamento eletrônico de documentos (GED) e workflow, julgue os itens a seguir.

Em um GED, existe um módulo responsável pela

transformação do documento papel em um documento

digital. Esse módulo, por sua vez, conta com diversos

processos para realizar a digitalização de um documento e a

sua disponibilização aos usuários.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Arquitetura cliente-servidor

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

Q90.

Julgue os itens seguintes, acerca de conceitos relacionados à

arquitetura cliente-servidor.

A parte da arquitetura perceptível a um usuário, em uma

arquitetura cliente-servidor, é conhecida como back-end. Essa

parte da arquitetura fica limitada à interface gráfica ou ao

aplicativo e é executada por meio de recursos que o usuário

pode ver e com os quais pode interagir.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Arquitetura orientada a serviço; Especificação de metadados e web services

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - REDES E TELECOMUNICAçõES / BASA / 2012 / CESPE

Q91.

A coexistência de ambientes de plataforma alta e de plataforma

baixa resulta em desafios tecnológicos para integração de

plataformas. Com relação a essa integração, julgue os itens

seguintes.

Aplicações legadas que rodam em plataforma alta podem ser

expostas como serviço e integradas em aplicações

desenvolvidas para plataforma baixa, mediante uma abordagem

de arquitetura orientada a serviço (SOA).

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Arquitetura distribuída

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - REDES E TELECOMUNICAçõES / BASA / 2012 / CESPE

Q92.

Acerca de arquiteturas computacionais para processamento de alto

desempenho e alta disponibilidade, julgue os próximos itens.

No modelo de computação em grid, diversos nodos de 

processamento são coordenados para operarem como se



fossem um único sistema, por meio de técnicas de 

compartilhamento de memória secundária.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Business Intelligence

Fonte: ATIVIDADE TéCNICA DE COMPLEXIDADE GERENCIAL - ADMINISTRADOR DE DADOS / MEC / 2011 / CESPE

Q93.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de datawarehouse e

business intelligence (BI).

BI é o processo de coleta, transformação, análise e distribuição

de dados, coletados em informações estratégicas, para tomada

de decisões nas empresas, incorporando o conceito de

gerenciamento de dados e permitindo extrair dados arquivados

em vários sistemas, identificá-los, definir padrões, detectar

tendências e fazer previsões.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Portais corporativos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q94.

Em relação às tecnologias empregadas em portais corporativos,

julgue os itens que se seguem.

Uma maneira de criar um código HTML dinâmico é a partir da

definição de objetos JavaScript dentro da tag <head>.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Gestão de conteúdo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q95.

Em relação às tecnologias empregadas em portais corporativos,

julgue os itens que se seguem.

Utilizando-se Joomla, é possível fazer a autenticação dos

usuários por meio de protocolos distintos, entre eles os

protocolos LDAP e OpenID.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Gestão de processos de negócio / Modelagem de processos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2011 / CESPE



Q96.

A respeito de modelo de processo, que pode ser usado para indicar

quais atividades ocorrem, quando e por quem elas são realizadas,

julgue os itens a seguir.

Um modelo de processo pode ser estático ou dinâmico.

O primeiro tipo retrata o processo, mostrando como os

produtos intermediários e finais são transformados e o que

acontece aos recursos e artefatos enquanto as atividades

ocorrem. O modelo dinâmico retrata o processo, mostrando

que as entradas são transformadas em saída.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gestão de processos de negócio / Técnicas de análise de processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/BA / 2010 / CESPE

Q97.

Quanto ao gerenciamento de processos, julgue os itens a seguir.

O controle estatístico de processo preocupa-se em verificar um

produto ou serviço durante sua criação e monitorar os

resultados de muitas amostras ao longo de um período de

tempo. A capability do processo é a medida da aceitabilidade

da variação do processo. A medida mais simples de capability

é dada pela razão entre a faixa de especificação e a variação do

processo, sendo aceitáveis mais ou menos três desvios padrão.
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Informática / Gestão de processos de negócio / Melhoria de processos

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / BRB / 2011 / CESPE

Q98.

A respeito de conceitos e terminologias empregados no âmbito do

gerenciamento de processos de negócio, julgue os itens seguintes.

No processo “vender produtos para os clientes”, “receber

pagamento” constitui uma tarefa, e, no mesmo contexto,

“conferir assinatura do cheque” é uma atividade.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Gestão de processos de negócio / Integração de processos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TST / 2008 / CESPE

Q99.

A definição e formalização de processos de negócio constitui uma 

ferramenta importante de organização institucional e desencadeia 

atividades de automatização e informatização que proporcionam 

eficiência e eficácia organizacional. Acerca da definição e 

formalização de processos organizacionais, julgue os itens



abaixo.

A automatização de processos não é etapa necessária à

organização e controle de algumas atividades

organizacionais.

• CERTO

• ERRADO
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Informática / Gestão de processos de negócio / Gespública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q100.

Acerca da gestão de processos e da gestão da qualidade nas

organizações, julgue os itens subsequentes.

O programa nacional de gestão pública e desburocratização (GESPUBLICA) visa melhorar a qualidade dos serviços

públicos brasileiros e inclui, em suas metas, a promoção da

inovação e a gestão do conhecimento, em consonância com a Agenda Comum de Gestão Pública União-Estados.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Gestão de processos de negócio / Business Process Modeling (BPM)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/ES / 2011 / CESPE

Q101.

Considerando a figura acima, que segue a notação BPMN, julgue

os itens subsequentes, acerca de gerenciamento de processos.

O fluxo de saída da Tarefa 2 é direcionado para um evento de

fim, com captura de erro, ao passo que o fluxo de saída da Tarefa 5 é direcionado para um evento de início, com envio de

mensagem.

• CERTO

• ERRADO



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

Informática / Gestão estratégica / Noções e metodologias de planejamento estratégico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q102.

A respeito dos processos de gestão nas organizações, julgue os itens

seguintes.

Na elaboração de um planejamento, o objetivo principal deve

ser garantir que os objetivos iniciais sejam preservados, apesar

das adversidades do ambiente.
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Informática / Gestão estratégica / Balanced Scorecard (BSC)

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q103.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito do BSC (balanced

scorecard).

A finalidade do BSC é promover um alinhamento e controle

estratégico da gestão na organização como um todo; devido a

sua complexidade, é aplicado apenas em organizações de

médio e grande porte.
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Informática / Gestão estratégica / Matriz SWOT

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q104.

A respeito dos processos de gestão nas organizações, julgue os itens

seguintes.

O setor de atuação, os objetivos, os propósitos e a razão de

existência de uma organização devem estar esclarecidos em

sua missão.
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Informática / Gestão estratégica / Análise de cenários

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q105.

Julgue os itens a seguir, relativos a administração e gestão de

pessoas nas organizações.



Um desafio inerente à gestão de pessoas é a prospecção dos

cenários futuros da organização e a identificação de

oportunidades de melhoria nas atividades, rotinas e

procedimentos do dia a dia.
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Informática / Gestão estratégica / Medição de desempenho

Fonte: ADMINISTRADOR / MI / 2013 / CESPE

Q106.

Segundo Maximiano, no início do século XX, quando a produção

em massa passou a ser comum, o termo qualidade significava

ausência de variação. No entanto, o conceito de qualidade mudou

ao longo do século passado: teóricos desenvolveram trabalhos que

apresentam novas perspectivas, e hoje, mais do que nunca, a

qualidade tornou-se essencial para a sobrevivência no mercado.

Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

O modelo de gestão just-in-case, muito utilizado no ocidente,

foi sobreposto pelo modelo japonês, que busca a eliminação

dos desperdícios mediante técnicas de racionalização do

trabalho.
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Informática / Banco de dados / Conceitos básicos; Abordagem relacional

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA DE TI / ANTT / 2013 / CESPE

Q107.

No que diz respeito às funções do administrador de dados e à

elaboração e implantação de projeto de banco de dados, julgue os

itens que se seguem.

Uma das funções do administrador de dados é padronizar os

dados, documentando as definições e descrições dos itens de

dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Banco de dados / Modelo entidade-relacionamento

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA DE TI / ANTT / 2013 / CESPE

Q108.

Acerca do mapeamento de dados e da modelagem relacional de

dados, julgue itens subsequentes.

Na abordagem entidade-relacionamento, a opção mais indicada

para representar um atributo no qual se pretenda armazenar

subatributos é o atributo composto, cuja representação é feita

por meio de uma estrutura na forma de árvore.



• CERTO

• ERRADO
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Informática / Banco de dados / Normalização

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

Q109.

Julgue os itens seguintes acerca da modelagem de dados,

considerando diagramas entidade-relacionamento e mapeamento

para modelo relacional.

A tabela de registros de processos abaixo está na primeira

forma normal, pois a mesma não tem valores atômicos.

Tabela de Processos

.
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