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Q1.

Texto CB4A1AAA

Narração é diferente de narrativa, uma vez que

mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que

eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de

acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está

presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e

sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,

peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos

corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,

desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,

nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,

por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.

Uma contagem de palavras na base de dados do

Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra

vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas

seu sentido vem mudando.

A expressão disputa de narrativas, que teve um boom

dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito

à acepção mais literária do termo, como narrativa de um

romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de

narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser

elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez

aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda

narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um

movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas

escolhas de um narrador.

Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do

texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.

O vocábulo “antes” (R.19) indica, no contexto em que se insere,

circunstância temporal.

• CERTO

• ERRADO
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Q2.

Texto CB1A1AAA

Não sou de choro fácil a não ser quando descubro 

qualquer coisa muito interessante sobre ácido 

desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre 

a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido 

desoxirribonucleico, uma carta que termine com “Muito amor, 

papai”. Francis Crick descobriu o desenho do DNA e escreveu 

a seu filho só para dizer que “nossa estrutura é muito bonita”. 

Estrutura, foi o que ele falou. Antes de despedir-se ainda disse: 

“Quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo”. Não 

esqueça os dois pacotes de leite, passe para comprar pão, 

guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e, quando 

chegar, eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir 

do qual a vida vem da vida.



Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico 

cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam 

o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos 

me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me 

espantam. A divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu 

moro bem no meio das montanhas. De vez em quando vejo 

passarem os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada — 

a noite se guarda toda para o infinito silêncio. 

Acho que uma palavra é muito mais bonita do que 

uma carabina, mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra 

quer ferir outras palavras: nem desoxirribonucleico, nem 

montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm os seus 

sinônimos, veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são 

exatamente a mesma coisa, e os do resto das palavras você 

acha. É tudo uma questão de amor e prisma, por favor não abra 

os canhões. Que coisa mais linda esse ácido despenteado, 

caramba. Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e 

descobri: a raça humana é toda brilho.

Matilde Campilho. Notícias escrevinhadas na beira da estrada.

In: Jóquei. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 26-7 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1AAA, no qual a autora Matilde

Campilho aborda a descoberta, em 1953, da estrutura da molécula

do DNA, correalizada pelos cientistas James Watson e

Francis Crick.

Pode-se inferir da ausência de aspas e do estilo característico

do texto que a passagem “Não esqueça os dois pacotes de leite

(...) a partir do qual a vida vem da vida” (R. 9 a 13) é uma

extrapolação imaginativa da autora a partir da carta escrita por

Francis Crick a seu filho.

• CERTO

• ERRADO
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Q3.

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.

A preposição “para” (R.7) introduz, no período em que ocorre,

uma ideia de finalidade.

• CERTO

• ERRADO
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TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do

Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por

processos que culminaram consolidando-o como instituição e

ampliando sua área de atuação.

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,

atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos

feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da

Fazenda (defensor do fisco).

Só no Império, em 1832, com o Código de Processo

Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do

Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao

criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo,

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no

âmbito federal.

Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988,

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque

para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos.

Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de

ouvidoria da sociedade brasileira.

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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Texto CB8A1AAA

A democracia participativa pressupõe várias formas 

de atuação do cidadão na condução política e administrativa



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

previstas constitucionalmente e em diversas normas 

infraconstitucionais. 

As audiências públicas constituem um importante 

instrumento de abertura participativa que proporciona 

legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas 

diferentes esferas de poder. 

Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão 

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

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

da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter 

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

As audiências públicas integram o perfil dos Estados 

democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo 

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

apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido, 

mas comporta a participação direta do povo. 

É por meio dessas audiências que o responsável pela 

decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria 

debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer 

os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu 

desfecho.

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

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

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

No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto CB8A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O pronome contido na expressão “seu desfecho” (R. 23 e 24)

refere-se a “matéria debatida” (R. 21 e 22).

• CERTO

• ERRADO
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Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

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

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

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

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

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

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

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

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

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

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

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

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

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

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

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

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

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

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

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.



Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

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

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

julgue os itens que se seguem.

Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do

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

reescrito da seguinte forma: Tratam-se de duas gramáticas

diferentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação da linguagem ao tipo de

documento

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

Q13.

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 / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação do formato do texto ao gênero

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q14.

Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

O documento apresentado é um memorando, já que visa à

comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o

assunto deveria suceder o vocativo.

• CERTO

• ERRADO



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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STF / 2013 / CESPE

Q15.

A tabela acima é formada por duas linhas, L1 e L2, e por 2.000 colunas, C1, C2, ..., C2.000. Cada célula (Ci, Lj) dessa tabela contém uma

combinação dos símbolos

colocados seguindo um padrão

definido. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

A célula (C110 , L1) contém 36 cópias do símbolo

.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões

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

Q16.

Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de

idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou

fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos

de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram

(não fumantes).

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são

diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não

são fumantes.

• CERTO

• ERRADO



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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas; Leis de De Morgan; Diagramas lógicos; Equivalências

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q17.

Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.

A negação da proposição pode ser corretamente expressa por

“Basta um de nós não mudar de ideia ou a decisão não será

totalmente modificada”.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q18.

Texto CB1A6AAA

A centralidade das relações entre a argumentação e a

questão da autoridade tornou-se, nos nossos dias, ainda mais

evidente, com a especialização dos saberes e com a emergência da

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa

sociedade levou a que se incrementasse a especialização, e esta —

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas

figuras de autoridade. Não estamos aptos a inspecionar, por nós

próprios, provas em todos os domínios da atividade humana, logo,

fazemos a melhor coisa que nos é possível fazer: confiamos em

especialistas devidamente credenciados.

Charles Arthur Willard. A theory of argumentation. Tuscaloosa, Alabama, EUA:

The University of Alabama Press, 1989, p. 227 (com adaptações).

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

mentem. Logo, se eles disserem, por exemplo, que o melhor

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

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

Q19.



Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q20.

Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.

A quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 contra, na decisão do assunto polêmico

pelos presentes no referido colegiado, é inferior a 500.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q21.

Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.

Se A for o conjunto dos presentes que votaram a favor e B for

o conjunto dos presentes que votaram contra, então o conjunto

diferença A\B terá exatamente um elemento.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais



Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q22.

Com relação aos sistemas de equações lineares e às funções de 1.º

e de 2.° graus, julgue os itens que se seguem.

Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem, conjuntamente, 50

camisetas em uma semana; se a soma das quantidades

confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o

dobro da quantidade confeccionada por Pedro; e se a

quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos

que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro

confeccionará, nessa semana, mais de 15 camisetas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Sistema político brasileiro

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q23.

No que se refere aos agentes públicos, aos poderes administrativos

e ao controle da administração pública, julgue os itens subsecutivos.

Existem casos em que mesmo existindo lei específica sobre

determinada matéria, cumpre à administração criar

mecanismos para aplicá-la. Nessas hipóteses, surge o poder

regulamentar, que confere à administração a prerrogativa de

editar atos gerais para alterar e complementar as leis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Estado, Governo e Administração Pública / Conceitos

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q24.

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 Administração Pública / Estado, Governo e Administração Pública / Elementos, poderes e organização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/RR / 2012 / CESPE

Q25.

Julgue os itens a seguir, que versam sobre organização

administrativa.



Tanto a criação quanto a extinção de órgãos públicos depende

da edição de lei específica; contudo, a estruturação e o

estabelecimento das atribuições desses órgãos, desde que não

impliquem aumento de despesa, podem ser processados por

decreto do chefe do Poder Executivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Estado, Governo e Administração Pública / Princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q26.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em razão do princípio da tipicidade, é vedado à administração

celebrar contratos inominados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / História da Administração Pública do Brasil e Reformas Administrativas no Brasil

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q27.

A respeito da reforma do Estado, da excelência na gestão dos

serviços públicos e das diferenças entre a gestão pública e a gestão

privada, julgue os seguintes itens.

A corrupção e o nepotismo são fenômenos típicos da

administração pública patrimonialista.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Organização Administrativa da União / Administração direta e indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q28.

Em relação à organização administrativa e à licitação

administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e

integrar a administração pública indireta, a empresa pública

não pode explorar atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Organização Administrativa da União / Autarquias



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

Q29.

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 Administração Pública / Organização Administrativa da União / Fundações Públicas

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

Q30.

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 Administração Pública / Organização Administrativa da União / Empresas Públicas

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

Q31.

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 Administração Pública / Organização Administrativa da União / Sociedades de Economia Mista

Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q32.

Acerca da organização da administração direta e indireta, 

centralizada e descentralizada, julgue os itens a seguir.



As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime

trabalhista próprio das empresas privadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Ética e função pública

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

Q33.

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

Noções de Administração Pública / 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

Q34.

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.112/1990 e alterações / Regime disciplinar / Deveres e proibições

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

Q35.

Com base no disposto no Decreto nº 6.029/2007 e na

Lei nº 8.112/1990, julgue os itens subsequentes, que versam sobre

direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto

a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau

e de cônjuge ou companheiro.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.112/1990 e alterações / Regime disciplinar / Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q36.

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

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

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

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.112/1990 e alterações / Regime disciplinar / Responsabilidades

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

Q37.

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.112/1990 e alterações / Regime disciplinar / Penalidades

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

Q38.

Tendo como referência as disposições do Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo

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

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

Ao servidor público que recusar fé a documentos públicos será

aplicada a penalidade de advertência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.429/1992 / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE



Q39.

À luz da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992

—, julgue os itens a seguir.

Além dos servidores públicos, são considerados sujeitos ativos

de atos de improbidade administrativa os notários e

registradores, que podem sofrer as penalidades previstas na lei

em apreço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Lei 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q40.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,

bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são

cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a

possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa

que não exerça mandato, cargo, emprego ou função

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q41.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q42.

Em junho deste ano, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

assinou contratos com os consórcios que administrarão os

aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos. Com relação a essas

recentes concessões, julgue os itens que se seguem.

Os três aeroportos citados ocupam posições importantes em

termos da infraestrutura aeroportuária brasileira. Juntos, eles

operam mais da metade das cargas do tráfego aéreo brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q43.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia

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

Q44.

No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Sociedade

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

Q45.

Acerca da heterogeneidade da população brasileira e das profundas

mudanças demográficas, econômicas e sociais pelas quais o país

tem passado nas últimas décadas, julgue os itens que se seguem.

A pobreza tem natureza conjuntural, e não estrutural, de modo

que programas de transferência de renda condicionada

alcançam seus objetivos de assegurar o direito à vida a milhões

de brasileiros, mas não resolvem a situação de pobreza.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q46.

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

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

Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q47.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos 

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao 

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não



garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Cultura

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

Q48.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o

papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos

indígenas durante a chamada Conquista da América.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Tecnologia

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

Q49.

Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;

algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.

Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

O recente voo do avião Impulse, movido a energia solar, atesta

os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza

para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos

setores, contribuindo para a redução da emissão de gases

poluentes na atmosfera.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO / TCU / 2012 / CESPE

Q50.

Dois séculos após o início da Revolução Industrial, o 

carvão ainda hoje é a principal fonte geradora de energia elétrica do 

mundo. Países como Estados Unidos da América, Japão, China, Índia, 

África do Sul e Rússia são tão dependentes do carvão, no 

século XXI, quanto era a Inglaterra, no século XIX. No Brasil, o 

carvão responde por 1,5% da matriz energética; no mundo, ele 

representa 41%. Preço baixo, oferta abundante e estoques longevos 

transformaram o carvão em uma fonte de energia atraente do ponto



de vista econômico, mesmo respondendo por 30% a 35% das 

emissões globais de gás carbônico.

O Globo, caderno Amanhã, 31/7/2012, p. 22 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

amplitude do tema por ele suscitado, julgue os itens seguintes.

A matriz energética dos países integrantes do BRICS está

firmemente ancorada no carvão, com exceção da matriz

brasileira, em cuja composição o percentual desse elemento é,

relativamente, pequeno.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Relações internacionais

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

Q51.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,

o presidente Obama declarou que, para o seu governo,

o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

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

Q52.

Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em

Harvard, autora do livro O colapso da civilização ocidental, avisa:

“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento

econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Dizer

que as duas coisas são excludentes é a real ameaça à nossa

prosperidade”. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta,

ela exalta o papa Francisco. Para ela, “cientistas tratam o problema

em termos científicos, e não atingem o coração das pessoas. O papa

veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está

acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes

políticos não fazem”.

O Estado de S.Paulo, caderno Aliás, capa, 30/8/2015 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma

referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele

abordado.



O avanço da industrialização no mundo contemporâneo

contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o

surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao

modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva

sem maiores preocupações com o meio ambiente.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Língua Inglesa / Compreensão de textos escritos em língua inglesa

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q53.

Text CB5A1AAA

‘Basic human rights’ is a term which refers to those

human rights that are generally considered most necessary or

essential to the wellbeing and dignity of the human person.

In concept, when basic human rights are guaranteed, they help

to assure the primary material and nonmaterial needs of human

beings, so that they can lead a dignified life. Because of this,

these rights are given absolute precedence in both national and

international law and policy.

There is no universally accepted list of these rights, as

they vary somewhat according to different cultural contexts.

However, they would include, for example, the right to life,

food, shelter, and medical treatment, freedom from torture, and

from cruel, degrading, and inhuman treatment and punishment,

freedom of religion, freedom of expression, and freedom from

slavery. All human rights are considered equal, interdependent,

interrelated, and indivisible in theory. Nevertheless, the term

‘basic human rights’ designates certain human rights that are

simply too basic not to be respected.

M. Victor Condé. Basic human rights. In: A handbook of

international human rights terminology. 2nd ed., p. 23-4 (adapted).

According to the text CB5A1AAA, judge the next items.

The reason why the list of basic human rights may vary from

country to country is the fact that no international organization

has established a list yet.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos

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

Q54.

In the United States, most data processing technician 

jobs require at most a high school diploma. For those who start 

work immediately after high school, training is usually 

provided on the job. For those positions that do not require a 

high school education, experience in the data processing and 

entry field is usually cited as a minimum qualification. 

A good grasp of basic English skills is important for 

technician positions. Solid proficiency in math and science may 

also be useful for jobs in which technical material or statistical 

reports are processed.



There is a variety of ways to gain the working skills 

for a data processing job. High schools, vocational schools, and 

community colleges have classes that teach basic clerical and 

administrative skills such as word processing and database 

management, in addition to the traditional English, math, and 

science courses that are usually offered. There are also at-home 

tutorials online and in books and tapes that teach similar skills. 

Technicians need to possess good communication 

skills, be able to function in a fast-paced environment and 

adapt to new technologies quickly. Their job may involve being 

able to work well with team members as well as independently.

Internet: <http://study.com> (adapted).

Based on the text, judge the items below.

In line 3, “immediately” means soon after leaving.

• CERTO

• ERRADO
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Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Conceitos básicos

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

Q55.

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

Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Processos do PMBOK

Fonte: ANALISTA DO MPU - SUPORTE E INFRAESTRUTURA / MPU / 2013 / CESPE

Q56.

Julgue os itens a seguir, a respeito do PMBOK.

Os cinco grupos de processos do gerenciamento de projetos do PMBOK são Iniciação, Controle, Planejamento, Execução e Encerramento, nessa ordem.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento da integração

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

Q57.



Acerca da metodologia PMI (project management institute) para

desenvolvimento de projetos de software, julgue os itens a seguir.

No grupamento de processos de iniciação de um projeto, no

termo de abertura do projeto definem-se os requisitos iniciais

do projeto e o que não será feito nesse projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento do escopo

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

Q58.

Acerca da metodologia PMI (project management institute) para

desenvolvimento de projetos de software, julgue os itens a seguir.

O processo de criação da estrutura analítica de um projeto

independe da declaração do escopo desse projeto, podendo ser

desenvolvido em reuniões de requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento do tempo

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

Q59.

Acerca da metodologia PMI (project management institute) para

desenvolvimento de projetos de software, julgue os itens a seguir.

De acordo com o PMBOK, o caminho crítico de um projeto

consiste no caminho mais longo de atividades e que determina

a menor duração de um projeto.

• CERTO

• ERRADO
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Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento de custos

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q60.

Com relação a projetos, julgue os itens a seguir, tendo o PMBOK

como referência.

O valor agregado pode ser utilizado como ferramenta para se

medir desempenho e se determinar a necessidade de mudanças

em um projeto.

• CERTO

• ERRADO



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

Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento de recursos humanos

Fonte: ANALISTA DO MPU - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPU / 2013 / CESPE

Q61.

Com base no PMBOK, julgue os itens seguintes, acerca de

gerenciamento de projetos.

O termo equipes virtuais é usado para designar um grupo

formado por membros de uma mesma organização

selecionados com antecedência para um projeto específico.

• CERTO

• ERRADO
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Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento de riscos

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

Q62.

Acerca da metodologia PMI (project management institute) para

desenvolvimento de projetos de software, julgue os itens a seguir.

Ao se planejar a resposta a um risco que poderá atrasar o

projeto, o registro de riscos pode ser atualizado sem que haja

necessidade de atualização do plano de gerenciamento do

projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento das comunicações

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q63.

Com relação a projetos, julgue os itens a seguir, tendo o PMBOK

como referência.

Considere que duas equipes de um mesmo projeto divirjam

acerca da adoção de uma tecnologia para apoiar a execução do

projeto. Nessa situação, se o gerente de projetos ouvir as

opiniões de cada equipe e incorporar, nesse debate, diversos

pontos de vista, para buscar o consenso, então ele utilizou a

técnica de resolução de conflitos conhecida como confronto.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento da qualidade

Fonte: ANALISTA DO MPU - SUPORTE E INFRAESTRUTURA / MPU / 2013 / CESPE

Q64.



Julgue os itens a seguir, a respeito do PMBOK.

O processo denominado planejar a qualidade consiste na

identificação dos requisitos e(ou) padrões de qualidade do

projeto e do produto, além da documentação que comprove

como o projeto demonstrará a conformidade.

• CERTO

• ERRADO
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Tecnologia da Informação / Gerência de projetos / Gerenciamento de aquisições

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

Q65.

Acerca da metodologia PMI (project management institute) para

desenvolvimento de projetos de software, julgue os itens a seguir.

Apesar de o processo de aquisição fazer parte dos processos de

execução, a aquisição só é finalizada dentro do grupamento de

processos de encerramento do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Segurança da informação / Conceitos básicos

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

Q66.

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

Tecnologia da Informação / Segurança da informação / Políticas de segurança; Classificação de informações

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

Q67.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de segurança da

informação.

Uma política de classificação de informações define as regras

de uso dos recursos e ativos associados ao processamento da

informação, incluindo-se as ferramentas de comunicação e

sistemas de informação, os direitos e as responsabilidades dos

usuários e as situações que são consideradas abusivas.

• CERTO

• ERRADO



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

Tecnologia da Informação / Segurança da informação / Análise de vulnerabilidade

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

Q68.

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
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Tecnologia da Informação / Segurança da informação / Plano de continuidade de negócio

Fonte: GERENTE DE PROJETOS / MEC / 2015 / CESPE

Q69.

Acerca das normas ISO/IEC 15999-1 e ISO/IEC 15999-2, julgue os

próximos itens.

A norma ISO/IEC 15999-2 especifica os requisitos para

planejar, estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar

criticamente, exercitar, manter e melhorar o sistema de

gerenciamento da continuidade de negócios (SGCN)

documentado dentro do contexto dos riscos de negócios de

toda a organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Segurança da informação / Normas / ISO 17799

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q70.

Julgue os itens seguintes, a respeito de DevOps e das disposições

constantes da NBR ISO/IEC 27002.

Segundo as normas que regem as aquisições públicas, a

escolha mais vantajosa enseja que, às vezes, não se compre o

produto pelo preço absoluto mais baixo apresentado nas

propostas.

• CERTO

• ERRADO
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Tecnologia da Informação / Segurança da informação / Normas / ISO 27001

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



Q71.

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

Tecnologia da Informação / Segurança da informação / Auditoria e conformidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ SEGURANçA DA INFORMAçãO / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q72.

Acerca de auditoria e conformidade, julgue os itens subsequentes,

a respeito de segurança da informação.

Em uma auditoria, para a verificação dos sistemas

operacionais, os processos do negócio seguem seu fluxo sem

interrupções.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Governança e Gestão de TI / Fundamentos do ITIL®

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

Q73.

Em relação aos processos e às fases do ciclo de vida da biblioteca

de gerenciamento de projetos ITIL, versão 3, julgue os itens a

seguir.

Após a investigação e detecção da origem de um problema, o

processo de gerenciamento de incidentes deve ser focado na

proposição de uma solução rápida, que pode ser uma solução

de contorno.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Governança e Gestão de TI / ITIL® – suporte a serviços

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

Q74.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a componentes e processos

do modelo ITIL v3.



A transição de serviço contém processo específico responsável

por realizar avaliação formal de um serviço de TI a fim

de determinar se a transição de serviços novos e modificados

deverá ou não ser autorizada.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Governança e Gestão de TI / ITIL® – entrega de serviços

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

Q75.

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

Tecnologia da Informação / Governança e Gestão de TI / Fundamentos de COBIT (versão 5)

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – MICROINFORMáTICA E INFRAESTRUTURA DE TI / TCDF / 2014 / CESPE

Q76.

Acerca da COBIT 4.1, julgue o item abaixo.

A disponibilidade é o critério de informação que trata da

entrega da informação por meio do uso otimizado de recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Governança e Gestão de TI / Governança Digital

Fonte: GERENTE DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE

Q77.



Considerando que a figura apresentada mostra a inter-relação dos

componentes do COBIT, julgue os itens seguintes.

A integridade, relacionada aos requisitos de negócio, refere-se

à propriedade de proteção das informações sensíveis, cuja

finalidade é a de evitar a divulgação indevida dessas

informações.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gestão de Relacionamento / Gestão de relacionamento com clientes (CRM); Elaboração de plano de negócio; Noções de

marketing de serviço; Noções de Comunicação Institucional e Interna

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

Q78.

Julgue os itens a seguir, relativos ao planejamento estratégico na

área de tecnologia da informação (TI).

As quatro perspectivas do BSC (balanced scorecard) — de

aprendizado e de conhecimento; dos clientes; financeira;

e de processos internos — estabelecem relações de causa e

efeito, de modo que medidas, metas e iniciativas são traçadas

para cada uma dessas perspectivas.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE

Q79.

Julgue os próximos itens, a respeito de engenharia de software e

análise de requisitos.

Os requisitos funcionais especificam o que o software deverá

fazer. Esses requisitos incluem tempo de resposta, utilização de

volumetria estática, escalabilidade, disponibilidade, segurança

e usabilidade.



• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação de requisitos

Fonte: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - CARGO 12 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q80.

Considerando que uma grande empresa tenha decidido desenvolver

um sistema para atender à necessidade de algumas de suas

diretorias que estejam geograficamente dispersas pelo território

nacional e cujos membros tenham pouco contato pessoal, julgue os

próximos itens.

Para a elicitação dos requisitos, é indicada à empresa a

realização de um workshop de requisitos, em que seja

determinado um facilitador, mesmo que sem grande

experiência com os processos de gerenciamento de requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE

Q81.

Julgue os próximos itens, a respeito de engenharia de software e

análise de requisitos.

Segundo o SWEBOK, a gerência de configuração de software

tem por objetivo garantir e manter a integridade do software

por meio do gerenciamento e controle das mudanças e

evoluções; a quantidade de itens a serem gerenciados depende

da maturidade e da exigência dos projetos de software.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos

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

Q82.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos

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

Q83.

Acerca dos conceitos de análise e projeto de sistemas em

engenharia de software, julgue os itens subsequentes.

O objetivo da tarefa de validação, realizada na etapa de análise

de requisitos, consiste em assegurar que o software atenderá

às necessidades levantadas pelo cliente.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de requisitos / Prototipação

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

Q84.

Julgue os próximos itens acerca de análise de requisitos de

usabilidade, teste de usabilidade e de interfaces web.

É desnecessária a elaboração de protótipos para

desenvolvimento de interface web.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Ciclo de vida do software

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

Q85.

Acerca de conceitos relativos a engenharia de software, julgue os

próximos itens.

No gerenciamento do ciclo de vida de um software, o processo

de desenvolvimento (processo básico) objetiva estabelecer os

requisitos dos componentes e suas interfaces em um sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE

Q86.

A seguir são listados requisitos para o gerenciamento de 

projetos de TI de uma organização. 

 



I Utilizar ciclo de vida de projeto que seja iterativo e 

incremental. 

 

II Possuir um artefato que autorize a existência do projeto e que 

dê autoridade necessária para se aplicarem recursos 

organizacionais às atividades do projeto. 

 

III Possuir um papel que gerencie as restrições de escopo, 

cronograma, custo e qualidade dos projetos individuais. 

 

IV Possuir atividade que permita inspecionar o incremento e(ou) 

produto ao longo do andamento do projeto. 

 

 

Considerando os requisitos apresentados, julgue os itens que se 

seguem, relativos a gerenciamento de projetos com PMBOK 5 e 

gestão ágil de projetos com Scrum. 

Cabe ao gerente de projetos, da mesma forma que cabe ao

Scrum master, executar as atividades descritas em III.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software

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

Q87.

A respeito das métricas e estimativas de software, julgue os

próximos itens.

Altos valores na métrica Fan-in são indicativo de que uma

função possui acoplamento significativo com o restante

do projeto, uma vez que essa métrica conta o número de

funções que chamam outras, diferentemente da métrica

Fan-out, a qual se centra no número de funções que são

chamadas por uma função.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise por pontos de função

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q88.

Com relação às práticas de contagem adotadas na análise por

pontos por função, julgue os itens subsequentes.

Segundo a Nesma, a contagem indicativa considera a

quantidade existente de arquivos lógicos internos e de interface

externa, considerando, ainda, que toda função do tipo dado

tem sua complexidade funcional avaliada como baixa e as

funções transacionais avaliadas como de complexidade média.

• CERTO

• ERRADO



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

Tecnologia da Informação / Engenharia de software / CMMi

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

Q89.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Qualidade de software

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q90.

Internet: <videos.web-03.net>.

Considerando a figura precedente, que ilustra os diferentes níveis

do MPS/BR, julgue os itens subsecutivos.

No nível C (definido), não ocorre gerenciamento de riscos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Conceitos básicos



Fonte: TéCNICO DEM REGULAçãO DE SERVIçOS PúBLICOS DE TELECOMUNICAçõES / ANATEL / 2014 / CESPE

Q91.

Acerca da implementação e da homologação de sistemas de

informação, julgue os itens seguintes.

Entre as finalidades da implementação de sistemas de

informação, incluem-se a definição do código em subsistemas

de implementação organizados em camadas e a implementação

de classes e objetos de componentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Workflow e gerenciamento eletrônico de documentos

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE

Q92.

Julgue os seguintes itens, a respeito de enterprise content

management (ECM) e de automação de processos de

negócio (BPM).

A figura a seguir representa, em um desenho da automação de

processos de negócio na notação BPM, que o fluxo é

prioritário em relação aos demais fluxos que se encontram na

saída decisória.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Arquitetura cliente-servidor

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q93.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos conceitos da arquitetura

cliente servidor e da arquitetura em 3 camadas.

Na arquitetura cliente-servidor, um processo é responsável pela

manutenção da informação (servidores), enquanto outros são

responsáveis pela obtenção dos dados (os clientes).

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Arquitetura orientada a serviço; Especificação de metadados e web

services



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

Q94.

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Arquitetura distribuída

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

Q95.

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Arquitetura de grande porte

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q96.

Julgue os seguintes itens, a respeito de automação de gerência de

servidores, virtualização de servidores e VMware.

O Red Hat Satellite gerencia os sistemas e cria um contexto

distinto para cada combinação de organização e localização

definida em determinado servidor Satellite.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Datamining

Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE

Q97.

Julgue os itens que se seguem, acerca de data mining e

data warehouse.

Os data warehouses são modelados utilizando-se técnicas 

como a modelagem multidimensional, em que as dimensões 

podem se relacionar entre elas ou entre as dimensões e a fato,



sendo, em qualquer caso, limitada a uma métrica aditiva por 

dimensão e a uma tabela fato por modelo.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Datawarehouse

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

Q98.

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Portais corporativos

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

Q99.

No que se refere aos conceitos de usabilidade, comunicabilidade,

acessibilidade e navegabilidade, bem como à arquitetura da

informação, julgue os itens a seguir.

A escolha de ícones e nomes de links adequados ao contexto

simbólico do usuário aumenta a sua capacidade de

interpretação correta da interface e a sua comunicabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Gestão de conteúdo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q100.

Julgue os próximos itens, relativos a design patterns, ECM

(Enterprise Content Management) e gerenciamento de processos de

negócio (BPM).

ECM define estratégia, métodos e ferramentas empregados

para captar, gerenciar e armazenar conteúdo e documentos

relacionados aos processos organizacionais.

• CERTO

• ERRADO

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



Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Computação em GRID, conceitos de computação em cluster,

conceitos de computação em nuvem

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q101.

Julgue o seguinte item, referente a conceitos de computação em

nuvem.

A nuvem pública, projetada para empresas públicas que

gerenciam os recursos computacionais, é de uso exclusivo da

administração federal, estadual ou municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação / Conceitos de aplicação em dispositivos móveis

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

Q102.

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 da Informação / Gestão de processos de negócio / Modelagem de processos com BPMN (versão 2.0)

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q103.

Julgue os itens seguintes, a respeito de DevOps e das disposições

constantes da NBR ISO/IEC 27002.

No fluxo de processos na notação BPMN, o ponto de

ramificação mostrado na seguinte figura indica que todos os

fluxos de saída são ativados simultaneamente.

• CERTO

• ERRADO



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

Tecnologia da Informação / Gestão de processos de negócio / Técnicas de análise de processos

Fonte: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - CARGO 12 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q104.

No que se refere à gestão de processos de negócio, julgue os itens

subsequentes.

A análise do processo As-Is, com o intuito de prover melhoria,

somente pode ocorrer na forma proativa, uma vez que a forma

reativa cabe apenas na análise To-Be. Isso acontece porque as

handoffs entre as atividades se comportam de forma distinta

entre a análise do processo As-Is e a do To-Be.
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Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Tecnologia da Informação / Gestão de processos de negócio / Melhoria de processos

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

Q105.

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 da Informação / Gestão estratégica / Noções e metodologias de planejamento estratégico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q106.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão e estrutura de

organizações.

Planejamentos estratégicos consideram a relação da

organização com o ambiente em que ela atua, enquanto

planejamentos operacionais se concentram em metas

intraorganizacionais.

• CERTO

• ERRADO

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



Tecnologia da Informação / Gestão estratégica / Balanced Scorecard (BSC)

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

Q107.

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

Tecnologia da Informação / Gestão estratégica / Planejamento Estratégico Situacional (PES), Matriz SWOT

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

Q108.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a fundamentos de

organização e cultura organizacional.

Os valores sociais considerados importantes para os integrantes

de uma organização constituem valores compartilhados que

compõem uma cultura organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gestão estratégica / Análise de cenários

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

Q109.

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

Tecnologia da Informação / Gestão estratégica / Metodologias para medição de desempenho; Indicadores de desempenho: conceito, formulação e

análise

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

Q110.



No que diz respeito ao referencial estratégico das organizações,

julgue os itens subsecutivos.

Utilizada como ferramenta de auxílio à gestão pública

estratégica, a matriz GUT, considerando a gravidade, a

urgência e a tendência do evento estudado, visa priorizar as

ações do gestor de forma racional, o que possibilita, por

exemplo, a análise de alocação de recursos nas ações

consideradas mais importantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Conceitos básicos

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q111.

Acerca de banco de dados, julgue os itens que se seguem.

Em um diagrama MER, a entidade representa uma coisa

concreta do mundo real, enquanto as coisas abstratas são

representadas pelo relacionamento entre as entidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Abordagem relacional

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 da Informação / Banco de dados / Modelo entidade-relacionamento

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

Q113.



Considerando o diagrama precedente, que representa o modelo

entidade-relacionamento de um sistema de aluguel de livros de uma

repartição pública, julgue os itens que se seguem.

No modelo apresentado, um empréstimo contém vários itens,

entretanto um item só pode estar contido em um único

empréstimo.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Normalização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q114.

Acerca dos conceitos de normalização de dados e dos modelos de

dados, julgue os itens subsequentes.

Uma tabela estará na segunda forma normal (2FN) quando,

além de estar na terceira forma normal (3FN), ela contiver

dependências funcionais parciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD)



Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q115.

A respeito de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD),

julgue os próximos itens.

Em um SGBD MySQL, o número de subqueries é limitado

em até dois níveis em cada conjunto de instruções em um

SELECT.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Tecnologia da Informação na Administração Pública / Planejamento Plurianual (PPA)

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q116.

Acerca do plano plurianual, das classificações orçamentárias e da

estrutura programática, julgue os itens a seguir.

A regionalização das diretrizes, dos objetivos e das metas da

administração federal no plano plurianual deve ser feita por

macrorregiões geoeconômicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Tecnologia da Informação na Administração Pública / Planejamento de TI: estratégico e tático

Fonte: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - CARGO 12 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q117.

Com relação à gestão estratégica, julgue os itens seguintes.

O resultado da análise por intermédio da matriz SWOT

permite a definição dos objetivos estratégicos e das metas para

a organização, uma vez que um dos objetivos é a identificação

dos rumos que a organização deverá seguir.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Tecnologia da Informação na Administração Pública / Contratações de TI na Administração Pública Federal

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

Q118.

Considerando as boas práticas em contratações de TI no âmbito da

administração pública federal, julgue o próximo item.

A Instrução Normativa nº 4/2014 do MPOG/SLTI obriga à 

realização de diligências e(ou) prova de conceito com todos os 

licitantes previamente classificados, para fins de comprovação



de atendimento das especificações técnicas.

• CERTO

• ERRADO

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