
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB1A1-I

A impossibilidade de manter silêncio sobre um

assunto é uma observação que pode ser feita a respeito de

muitos casos de patente injustiça que nos enfurecem de um

modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Ainda

assim, qualquer estudo sobre a injustiça também demanda uma

enunciação clara e uma análise arrazoada.

A necessidade de uma teoria da justiça está

relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente

sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz

respeito à argumentação racional. É fácil ficar tentado a pensar

nessa linha. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma

alastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de

raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça.

Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se

pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam

ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre

os requisitos de uma teoria da justiça inclui-se o de permitir

que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça.

Amartya Sen. A ideia de justiça. Denise Bottmann e Ricardo D. Mendes

(Trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2011 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1-I, julgue os itens

subsequentes.

O protesto é a primeira e a mais natural reação do ser humano

a calamidades ou a casos de injustiça.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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

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

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

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

Q3.

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

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

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

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

de outros elementos de sequenciação textual

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q4.

Texto CB1A1-I

A impossibilidade de manter silêncio sobre um 

assunto é uma observação que pode ser feita a respeito de 

muitos casos de patente injustiça que nos enfurecem de um 

modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Ainda 

assim, qualquer estudo sobre a injustiça também demanda uma 

enunciação clara e uma análise arrazoada. 

A necessidade de uma teoria da justiça está



relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente 

sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz 

respeito à argumentação racional. É fácil ficar tentado a pensar 

nessa linha. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma 

alastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de 

raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça. 

Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se 

pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam 

ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre 

os requisitos de uma teoria da justiça inclui-se o de permitir 

que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça.

Amartya Sen. A ideia de justiça. Denise Bottmann e Ricardo D. Mendes

(Trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2011 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1-I.

Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam

preservados caso o trecho “uma calamidade seria um caso

de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada” (R. 14 e 15)

fosse reescrito da seguinte maneira: apenas uma calamidade

que poderia ter sido evitada é um caso de injustiça.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q5.

Texto CB1A1-I 

Escrita, secreta e submetida, para construir as suas 

provas, a regras rigorosas, a investigação penal é uma 

máquina que pode produzir a verdade na ausência do réu. 

E, por isso mesmo, esse procedimento tende necessariamente 

para a confissão, embora em direito estrito não a exija. 

Por duas razões: em primeiro lugar, porque constitui uma 

prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, 

nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios; 

a confissão, desde que seja devidamente feita, quase 

exime o acusador de fornecer outras provas (em todo o caso, 

as mais difíceis); em segundo, a única maneira para 

que esse procedimento perca toda a sua autoridade unívoca 

e para que se torne uma vitória efetivamente obtida sobre 

o acusado, a única maneira para que a verdade exerça todo 

o seu poder, é que o criminoso assuma o seu próprio 

crime e assine aquilo que foi sábia e obscuramente 

construído pela investigação. 

No interior do crime reconstituído por escrito, 

o criminoso confesso desempenha o papel de verdade viva. 

Ato do sujeito criminoso, responsável e falante, a confissão 

é a peça complementar de uma investigação escrita e secreta. 

Daí a importância que todo processo de tipo inquisitorial 

atribui à confissão. 

Por um lado, tenta-se fazê-la entrar no cálculo geral 

das provas, como se fosse apenas mais uma: não é a evidentia 

rei; tal como a mais forte das provas, não pode por si só 

implicar a condenação e tem de ser acompanhada por indícios 

anexos e presunções, pois já houve acusados que se declararam 

culpados de crimes que não cometeram; se não tiver em sua 

posse mais do que a confissão regular do culpado, o juiz deverá 

então fazer investigações complementares. Mas, por outro lado, 

a confissão triunfa sobre quaisquer outras provas. Até certo



ponto, transcende-as; elemento no cálculo da verdade, a 

confissão é também o ato pelo qual o réu aceita a acusação e 

reconhece os seus bons fundamentos; transforma uma 

investigação feita sem a sua participação em uma afirmação 

voluntária.

Michel Foucault. Vigiar e punir – nascimento da prisão.

Trad. Pedro Elói Duarte. Ed. 70: 2013 (com adaptações).

A respeito de aspectos linguísticos e semânticos do texto CB1A1-I,

julgue os itens a seguir.

O sujeito da forma verbal “cometeram” (R.29) é indeterminado.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q6.

Texto CB1A1AAA

O Juca era da categoria das chamadas pessoas

sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe

perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa

normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa

não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de

indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um

olhar heroicamente exultante, até que esse exame de

consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava

a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava

ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais

egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.

Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse

continuava... E que impasse!

Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando

o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo

nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,

na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida

começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e

caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não

foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não

fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num

átimo e absolvido.

Que fosse amolar os anjos lá no Céu!

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:

— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que

ele poderia ter-me absolvido?

Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do

texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

É correto estabelecer a referência do pronome “que” (R.9)

tanto com “voz do interlocutor” (R.8) quanto com “outras

coisas” (R.9).

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da

oração

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q7.

Texto CB1A1-I

A impossibilidade de manter silêncio sobre um

assunto é uma observação que pode ser feita a respeito de

muitos casos de patente injustiça que nos enfurecem de um

modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Ainda

assim, qualquer estudo sobre a injustiça também demanda uma

enunciação clara e uma análise arrazoada.

A necessidade de uma teoria da justiça está

relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente

sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz

respeito à argumentação racional. É fácil ficar tentado a pensar

nessa linha. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma

alastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de

raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça.

Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se

pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam

ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre

os requisitos de uma teoria da justiça inclui-se o de permitir

que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça.

Amartya Sen. A ideia de justiça. Denise Bottmann e Ricardo D. Mendes

(Trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2011 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1-I.

Na expressão “fazê-lo” (R.16), a forma pronominal “lo” retoma

a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q8.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 

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

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 

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

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais 

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções 

semelhantes às minhas.7 

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

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

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

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de 

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. 

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e 

natural, de corpo e de espírito. 

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito 

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



pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. 

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de 

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

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

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e 

me educa.

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

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

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q9.

Texto CB2A2BBB

O fenômeno da corrupção, em virtude de sua

complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige,

além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva

do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no

serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato,

em prol do interesse público.

Entende-se que a integridade pública representa o

estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está

“completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação

que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e

valores públicos.

De acordo com a Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do

que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos

que, em última análise, influenciam os resultados da

administração, e não apenas seus processos. Além disso,

a OCDE compreende um sistema de integridade como um

conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de

controle e de regulamentações que visem à promoção da

integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes

que violem os princípios éticos.

Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às

atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade

e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de

determinada organização.25

Internet: <www.cgu.gov.br> (com adaptações).

Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A2BBB,

julgue os itens subsequentes.

A coesão e a correção gramatical do trecho “e à redução do

risco de atitudes que violem os princípios éticos” (R. 20 e 21)

seriam mantidas caso a forma verbal “violem” fosse flexionada

no singular, passando, então, a concordância a restringir-se ao

termo “risco”.

• CERTO

• ERRADO



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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q10.

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade,

séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das

estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de

todos os Estados e sociedades. Suas consequências infligem

considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são

detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da

sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens

e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de

classe social e econômica ou mesmo de idade. Questão de

relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido

de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos

crimes conexos — geralmente de caráter transnacional — com

a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a

soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica

interna, devendo o governo adotar uma postura firme de

combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente e

com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e otimizar seus

mecanismos de prevenção e repressão e garantir o

envolvimento e a aprovação dos cidadãos.

Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.

No que se refere aos aspectos linguísticos do fragmento de texto

acima, julgue os próximos itens.

Nas linhas 12 e 13, o emprego da preposição “com”, em “com

a criminalidade e a violência”, deve-se à regência do vocábulo

“conexos”.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q11.

Texto CB1A4-I

— Tinha vinte e cinco anos, era pobre, e acabava de 

ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o 

acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão 

orgulhosa! Vai então uma das minhas tias, D. Marcolina, que 

morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, 

desejou ver-me, e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. 

Chamava-me também o seu alferes. E sempre alferes; era 

alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda a hora. Na mesa 

tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não 

imaginam. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina 

chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande 

espelho, naturalmente muito velho; mas via-se-lhe ainda 

o ouro. 

— Espelho grande? 

— Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, 

porque o espelho estava na sala; era a melhor peça da casa. 

Mas não houve forças que a demovessem do propósito; 

respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas,



e finalmente que o “senhor alferes” merecia muito mais. O 

certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, 

fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento 

da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu? 

— Não. 

— O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias 

as duas naturezas equilibraram-se; mas não tardou que a 

primitiva cedesse à outra; ficou-me uma parte mínima de 

humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era 

dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de 

natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o 

que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A 

única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que 

entendia com o exercício da patente; a outra dispersou-se no ar 

e no passado. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em 

que a consciência do homem se obliterava, a do alferes 

tornava-se viva e intensa. No fim de três semanas, era outro, 

totalmente outro. 

(...) 

— Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não 

olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção 

deliberada, não tinha motivo; era um impulso inconsciente, um 

receio de achar-me um e dois, ao mesmo tempo, naquela casa 

solitária; e se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a 

contradição humana, porque no fim de oito dias, deu-me na 

veneta olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 

dois. Olhei e recuei. 

(...) 

— De quando em quando, olhava furtivamente para o 

espelho; a imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma 

decomposição de contornos... Subitamente, por uma inspiração 

inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me... vestir 

a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo; e, como estava 

defronte do espelho, levantei os olhos, e... não lhes digo nada; 

o vidro reproduziu então a figura integral; nenhuma linha de 

menos, nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o alferes, que 

achava, enfim, a alma exterior. Daí em diante, fui outro. Cada 

dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes, e sentava-me diante 

do espelho, lendo, olhando, meditando; no fim de duas, três 

horas, despia-me outra vez. Com este regime pude atravessar 

mais seis dias de solidão, sem os sentir...

Machado de Assis. O espelho. In: John Gladson (Org.). 50 contos de Machado de Assis.

Cia. das Letras. Edição eletrônica. Internet: (com adaptações).

No que se refere aos aspectos linguísticos e aos sentidos do

texto CB1A4-I, julgue os itens que se seguem.

É facultativo o emprego do acento indicativo de crase em “à

outra” (R.26), de modo que sua supressão não comprometeria

a correção gramatical e os sentidos originais do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q12.

Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos 

familiares e da violência doméstica assistem a situações de 

violência extrema, marcadas pelo abuso das relações de afeto 

e parentesco, pela deslealdade nas relações íntimas de afeto e 

confiança. A violência doméstica exclui e segrega os



integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes 

consideradas responsáveis pelas agressões que sofrem. É a 

mulher agredida quem “gosta de apanhar”, é a criança 

espancada quem “provoca” os pais. Obviamente os membros 

da família ficam apavorados diante da possibilidade da 

agressão e da exclusão e temem pela própria vida quando 

dependem da família para sobreviver emocional ou 

materialmente. Assim, todos são atingidos pela agressão a um 

deles dirigida. 

Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se 

dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados 

necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação 

regular e abrigo, quanto comissiva, pela prática de atos que 

violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima, 

agressões físicas ou verbais. Esses atos são capazes de gerar 

sentimento de insegurança nos membros da família. No âmbito 

doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar e 

subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. A 

maior parte dos ataques tem motivos banais, como o 

espancamento de mulheres que se recusam a preparar o almoço 

ou a esquentar a comida dos companheiros, ou, como no caso 

das crianças, o choro excessivo. 

O processo judicial restaura a verdade dos fatos. 

O agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como tal. A 

vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e exigir a 

reparação devida. Muitas vezes não se persegue o 

encarceramento do agressor, mas apenas a responsabilização 

pelos atos, de natureza cível ou criminal. O juiz observa as 

partes com os olhos da lei, da equidade, da justiça. A justiça 

analisa tais casos dia após dia, noite após noite, e os diversos 

agentes envolvidos no amparo e proteção às vítimas 

desenvolvem sensibilidade especial para o tema. E, movidos 

pela empatia com os mais fracos nas relações sociais e 

familiares, buscam ajudar a restabelecer a linguagem de 

respeito entre os membros da comunidade familiar, 

propiciando o resgate dos sentimentos que a mantêm coesa e 

saudável.

Theresa Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. Paz em

casa. In: Correio Braziliense, 26/2/2015 (com adaptações).

Acerca dos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue os

itens seguintes.

Em “que a mantêm coesa e saudável” (R. 41 e 42), o

deslocamento do pronome “a” para logo após a forma verbal

“mantêm” prejudicaria a correção gramatical do período.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto / Significação das palavras

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q13.

Texto CB1A1-I

A impossibilidade de manter silêncio sobre um 

assunto é uma observação que pode ser feita a respeito de 

muitos casos de patente injustiça que nos enfurecem de um 

modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Ainda 

assim, qualquer estudo sobre a injustiça também demanda uma 

enunciação clara e uma análise arrazoada. 

A necessidade de uma teoria da justiça está



relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente 

sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz 

respeito à argumentação racional. É fácil ficar tentado a pensar 

nessa linha. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma 

alastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de 

raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça. 

Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se 

pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam 

ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre 

os requisitos de uma teoria da justiça inclui-se o de permitir 

que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça.

Amartya Sen. A ideia de justiça. Denise Bottmann e Ricardo D. Mendes

(Trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2011 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1-I.

A correção gramatical do texto seria mantida se, no trecho

“Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma alastrada

fome coletiva” (R. 11 e 12), a forma pronominal “nos” fosse

suprimida.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto / Substituição de palavras ou de trechos de texto; Reorganização da estrutura de

orações e de períodos do texto

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q14.

Texto CB1A1-I

A impossibilidade de manter silêncio sobre um

assunto é uma observação que pode ser feita a respeito de

muitos casos de patente injustiça que nos enfurecem de um

modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Ainda

assim, qualquer estudo sobre a injustiça também demanda uma

enunciação clara e uma análise arrazoada.

A necessidade de uma teoria da justiça está

relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente

sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz

respeito à argumentação racional. É fácil ficar tentado a pensar

nessa linha. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma

alastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de

raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça.

Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se

pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam

ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre

os requisitos de uma teoria da justiça inclui-se o de permitir

que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça.

Amartya Sen. A ideia de justiça. Denise Bottmann e Ricardo D. Mendes

(Trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2011 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1-I.

Na forma “Afirma-se” (R.9), o emprego do pronome “se” indica

que não existe um agente responsável pela ação de afirmar.

• 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)

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

Q15.

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

Língua Inglesa / Compreensão de textos em Língua Inglesa

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q16.

The Internet is essentially non-geographic, but it is 

possible to look at the geography of its users as well as of 

information placed or exchanged on the Web. For most of 

the time the U.S. users and English language content 

(which is also U.S. centered) dominated the Internet. 

What is the present situation? The art of estimating 

how many are online throughout the world is an inexact 

one at best. Surveys abound, using all sorts of 

measurement parameters. The attitudes towards the role of 

languages on the Internet are as diverse as the attitudes and 

opinions that people hold about languages in general. 

The user groups of different languages are ensuring 

their presence and usage by network communities. There 

are people who, like Yukio Tsuda, consider that the 

dominance of English signifies continuity of 

neo-colonialism through colonialization of consciousness 

and ensures social and communication inequality as well 

as language discrimination. 

The dominance of English language on the Web for 

a long time was ensured not only by the place of its origin 

and international character but by technology and 

standards, which did not support different characters and 

other multilingual features. At present these technical 

problems are either solved or under investigation. 

Barriers to localization and multilingualism are 

falling away. The possibilities and diversity of language 

resources as well as means of teaching, learning,



promoting, and practicing language are constantly 

growing. The major move was creation of means 

supporting different character sets.

E. Maceviciute. Multilingual virtual world: languages on

the Internet. Revista Razón y Palabra, nº 42, 2004 (adapted).

Concerning the ideas of the previous text and the vocabulary

used in it, judge the following items.

It can be concluded from the text that the virtual

environment is not susceptible to geographical analysis.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q17.

The Internet is essentially non-geographic, but it is

possible to look at the geography of its users as well as of

information placed or exchanged on the Web. For most of

the time the U.S. users and English language content

(which is also U.S. centered) dominated the Internet.

What is the present situation? The art of estimating

how many are online throughout the world is an inexact

one at best. Surveys abound, using all sorts of

measurement parameters. The attitudes towards the role of

languages on the Internet are as diverse as the attitudes and

opinions that people hold about languages in general.

The user groups of different languages are ensuring

their presence and usage by network communities. There

are people who, like Yukio Tsuda, consider that the

dominance of English signifies continuity of

neo-colonialism through colonialization of consciousness

and ensures social and communication inequality as well

as language discrimination.

The dominance of English language on the Web for

a long time was ensured not only by the place of its origin

and international character but by technology and

standards, which did not support different characters and

other multilingual features. At present these technical

problems are either solved or under investigation.

Barriers to localization and multilingualism are

falling away. The possibilities and diversity of language

resources as well as means of teaching, learning,

promoting, and practicing language are constantly

growing. The major move was creation of means

supporting different character sets.

E. Maceviciute. Multilingual virtual world: languages on

the Internet. Revista Razón y Palabra, nº 42, 2004 (adapted).

Concerning the ideas of the previous text and the vocabulary

used in it, judge the following items.

The phrase “Surveys abound” (■.8) could be correctly

replaced by There are numerous surveys, without altering

the meaning of the sentence.

• CERTO

• ERRADO



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

Matemática Financeira / Regra de três simples e composta, proporcionalidades e porcentagens

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

Q18.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética relativa a proporcionalidade, porcentagem e juros,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

A participação dos vendedores nos lucros de uma empresa é

diretamente proporcional às suas vendas. Os vendedores A, B

e C venderam juntos R$ 500.000 em produtos: A vendeu

R$ 225.000, B vendeu R$ 175.000 e C, o restante. Eles

dividiram entre si, a título de participação nos lucros, o valor

de R$ 10.000. Nessa situação, C recebeu R$ 2.000 de

participação nos lucros.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática Financeira / Juros simples e compostos; Capitalização e desconto

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

Q19.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética relativa a proporcionalidade, porcentagem e juros,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Pedro aplicou R$ 10.000 em uma instituição financeira pelo

prazo de 3 meses consecutivos. A taxa de juros compostos

dessa aplicação no primeiro mês foi de 5%; no segundo mês,

de 10%; e no terceiro, de 8%. Nessa situação, Pedro, ao final

do terceiro mês, recebeu de juros mais de R$ 2.400.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática Financeira / Taxas de juros nominal, efetiva, equivalente, real e aparente

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

Q20.

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação

hipotética a respeito de avaliação de investimentos e de taxas de

juros, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um capital de R$ 80.000 investido durante um ano, rendeu

R$ 13.870 de juros. A taxa de inflação nesse período foi de

7,3%. Nessa situação, o ganho real do investimento foi

superior a R$ 8.000.

• CERTO

• ERRADO

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



Matemática Financeira / Rendas uniformes e variáveis

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q21.

Com relação a séries de valores, valores atual e futuro e contas a

receber, julgue os itens seguintes.

Com a finalidade de constituir-se um fundo para aposentadoria,

deve-se adotar o modelo básico de capitalização, caracterizado

por pagamentos mensais, de igual valor, durante trinta anos, a

partir do momento da assinatura do contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática Financeira / Planos de amortização de empréstimos e financiamentos

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

Q22.

Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação

hipotética relacionada aos sistemas de amortização, seguida de uma

assertiva a ser julgada.

Um empréstimo de R$ 25.000 foi quitado pelo sistema de

amortização misto em 10 parcelas mensais e consecutivas à

taxa de juros compostos de 4% ao mês. A primeira parcela foi

paga um mês após a tomada do empréstimo. Nessa situação,

considerando 1,5 como valor aproximado para 1,0410,

a amortização correspondente à primeira parcela foi superior

a R$ 2.300.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática Financeira / Cálculo financeiro / Custo real e efetivo das operações de financiamento, empréstimo e investimento

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - FINANçAS / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q23.

A tabela apresenta, em uma economia com taxa mínima de

atratividade de 20% ao ano, a taxa interna de retorno (TIR), o valor

presente líquido (VPL) e o índice de lucratividade das alternativas

de investimento A e B.

Com base nas informações e na tabela apresentada, julgue os itens

subsequentes a respeito de avaliação de investimentos.



Na avaliação de projetos independentes, é possível rejeitar um

projeto pelo índice de lucratividade e aceitar o mesmo projeto

pelo seu valor presente líquido.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática Financeira / Avaliação de alternativas de investimento em economia estável e em ambiente inflacionário

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q24.

O gráfico ilustra cinco possibilidades de fundos de investimento

com suas respectivas rentabilidades. Considerando que as

probabilidades de investimento para os fundos A, B, C e D

sejam, respectivamente, P(A) = 0,182; P(B) = 0,454; P(C) = 0,091;

e P(D) = 0,182, julgue os itens subsequentes.

Se os cinco fundos de investimento representarem uma

amostra de todos os fundos de investimento disponíveis no

mercado financeiro, então o teste Z com 4 graus de liberdade

poderá ser utilizado para verificar se a rentabilidade média de

todos os fundos é maior que um valor especificado,

considerando-se que os dados seguem uma distribuição

normal.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática Financeira / Taxas de retorno e taxas internas de retorno

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - FINANçAS / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q25.



A tabela apresenta, em uma economia com taxa mínima de

atratividade de 20% ao ano, a taxa interna de retorno (TIR), o valor

presente líquido (VPL) e o índice de lucratividade das alternativas

de investimento A e B.

Com base nas informações e na tabela apresentada, julgue os itens

subsequentes a respeito de avaliação de investimentos.

Caso a taxa mínima de atratividade fosse de 25%, apenas o

projeto A deveria ser aceito como alternativa viável de

investimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Distribuição de frequências: absoluta, relativa, acumulada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / CNJ / 2013 / CESPE

Q26.

Considerando os dados da tabela acima, que mostra a quantidade e

situação de processos, nos anos 2010, 2011 e 2012, em um tribunal,

julgue os itens subsequentes.

A variável ano é uma variável qualitativa ordinal, uma vez que

é possível definir uma ordem entre os anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Medidas de posição: média, moda, mediana e separatrizes

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q27.

Considerando que os dados na tabela mostram salários de

diferentes servidores que aderiram (1) ou não aderiram (0) a

determinado plano de previdência complementar, julgue os itens

subsecutivos.



A média dos salários do grupo que aderiu ao plano de

previdência complementar é menor que a do que não aderiu

ao plano.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Medidas de dispersão: desvio-padrão, variância, coeficiente de variação

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q28.

Considerando que os dados na tabela mostram salários de

diferentes servidores que aderiram (1) ou não aderiram (0) a

determinado plano de previdência complementar, julgue os itens

subsecutivos.

Os dados na tabela estão desbalanceados em relação à

quantidade de servidores que aderiram ao plano de previdência

complementar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Correlação

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE PETRóLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTíVEL E GáS NATURAL - ÁREA V / ANP / 2013 / CESPE

Q29.

Com relação aos métodos estatísticos, julgue os itens que se

seguem.

A correlação nula entre duas variáveis indica que há

independência entre essas variáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Histogramas e curvas de frequência. Diagrama box-plot. Avaliação de

outliers

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q30.



O gráfico ilustra cinco possibilidades de fundos de investimento

com suas respectivas rentabilidades. Considerando que as

probabilidades de investimento para os fundos A, B, C e D

sejam, respectivamente, P(A) = 0,182; P(B) = 0,454; P(C) = 0,091;

e P(D) = 0,182, julgue os itens subsequentes.

O gráfico apresentado é um histograma.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Distribuições de probabilidade / Distribuição binomial. Distribuição normal

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q31.

Considerando duas variáveis aleatórias independentes X e Y que

seguem distribuições normal padrão, julgue o próximo item.

A diferença X-Y segue uma distribuição normal cuja variância

é igual ou inferior a 1.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Estimação de parâmetros por ponto e por intervalo

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q32.

Em dado relatório de avaliação da qualidade do transporte

aéreo, considerou-se a relação entre o nível de estresse de

controladores de tráfego aéreo e a ocorrência de incidentes

aeronáuticos. Para o estudo, foram selecionados ao acaso 251

controladores de tráfego aéreo, que foram separados em dois

grupos, de acordo com seus níveis de estresse. A tabela a seguir

mostra a quantidade de incidentes registrados dentro de cada grupo.



Tendo como referência as informações acima, julgue o item a

seguir, considerando que o logaritmo natural da razão de chances

(odds ratio) é representado por ln

e que sua distribuição

amostral é gaussiana.

O erro padrão de ln

é inferior a 1.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Intervalo de confiança

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q33.

Em um estudo estatístico, uma amostra aleatória simples X1, X2, …,Xn, foi retirada de uma população cuja função de distribuição de probabilidade é P(X = k)

=Ce-θk, em que C representa o fator de normalização, e é o número de Neper (ou de Euler), θ > 0 denota o parâmetro da distribuição e k =0, 1, 2, … . Acerca

dessas

informações, e considerando que

seja a média amostral, julgue os próximos itens.

Se a e b forem números reais tais que

então [a, b] representará o intervalo de 95% de confiança para

a estimação do parâmetro θ.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Testes de hipóteses; Testes paramétricos: médias e proporções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / CNJ / 2013 / CESPE

Q34.

Com relação a inferência estatística, julgue os itens a seguir.



Considerando-se que, para comparar a proporção de sucessos em

uma variável aleatória de Bernoulli com determinada constante,

tenha sido empregado um teste de hipóteses em uma amostra de

tamanho 25, é correto afirmar que o limite superior da variância da

estatística do teste é 0,01.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Análise de regressão linear

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q35.

Considerando que os dados na tabela mostram salários de

diferentes servidores que aderiram (1) ou não aderiram (0) a

determinado plano de previdência complementar, julgue os itens

subsecutivos.

Os parâmetros de um modelo de regressão linear e logística

podem ser estimados por meio da técnica de máxima

verossimilhança.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Técnicas de Amostragem

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / CNJ / 2013 / CESPE

Q36.

Julgue os itens a seguir, referentes à análise dos resíduos e da

qualidade de ajuste dos modelos de regressão.

Considere que um modelo de regressão com intercepto e três

variáveis regressoras tenha sido ajustado com base em uma

amostra de tamanho 32 e que a análise da qualidade do ajuste

não tenha detectado valor outlier nas variáveis independentes. Nessa situação, o menor valor do resíduo padronizado deletado

que define observações influentes na amostra é

.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Análise multivariada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / CNJ / 2013 / CESPE



Q37.

A densidade da distribuição normal bivariada pode ser

escrita na forma

em que µi é a expectância de Xi, σi
2 = σi,i é a variância de Xi para

i = 1 e 2 e

é o coeficiente de correlação linear entre X1 e X2.

Considerando essas informações e a função de densidade bivariada

para x e y reais, julgue os

próximos itens.

A densidade é simétrica em relação aos eixos x e y.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle Externo / Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e Declaração de Lima

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

Q38.

A respeito das entidades fiscalizadoras superiores e dos sistemas

de controle na administração pública brasileira, julgue os itens a

seguir.

O Tribunal de Contas da União (TCU) não exerce uma função

jurisdicional em relação às contas do presidente da República,

pois aquele não julga pessoas, mas contas, e suas decisões não

fazem coisa julgada, visto que são de cunho administrativo. Na

função de órgão auxiliar do Poder Legislativo, o TCU apenas

emite parecer técnico a respeito das contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle Externo / Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira (arts. 70 a 74 da Constituição Federal)

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



Q39.

Acerca das características próprias do TCU, julgue os itens a seguir.

O TCU adota, como sistema de controle de contas, o modelo

germânico.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Natureza, competência e jurisdição

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q40.

A propósito do Tribunal de Contas da União (TCU), no que se

refere a sua natureza, competência, julgamento e fiscalização,

julgue os seguintes.

Compete ao TCU auxiliar o Congresso Nacional a exercer a

fiscalização das contas nacionais das empresas supranacionais

de cujo capital a União participe, desde que a participação se

dê de forma direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Organização

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

Q41.

A respeito da organização e do funcionamento do TCU, julgue os

itens subsequentes.

O cargo de Procurador-Geral do TCU pode ser ocupado por

procurador da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Julgamento e fiscalização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / CNJ / 2013 / CESPE

Q42.

A respeito das normas de auditoria aplicáveis ao setor público,

julgue os itens subsequentes, considerando que a sigla TCU

corresponde ao Tribunal de Contas da União.

De acordo com instrução normativa do TCU, o Serviço Social do Comércio (SESC) deve formalizar seu processo

de contas ordinárias para julgamento, incluindo a

apresentação do rol de responsáveis, com indicação dos

titulares da entidade e substitutos durante o período a que

se referirem as contas.

• CERTO

• ERRADO



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

Controle Externo / Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões

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

Q43.

Acerca das características próprias do TCU, julgue os itens a seguir.

As decisões finais do TCU podem constituir-se em atos

administrativos complexos.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle Externo / Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992)

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q44.

A propósito do Tribunal de Contas da União (TCU), no que se

refere a sua natureza, competência, julgamento e fiscalização,

julgue os seguintes.

São competências do TCU a análise técnico-jurídica e o

julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da República e a emissão de pareceres gerais.

• CERTO

• ERRADO

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

Controle Externo / Regimento Interno do TCU (Resolução-TCU nº 246/2011)

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q45.

No que se refere à Lei Orgânica e ao regimento interno do TCU,

julgue os próximos itens.

No julgamento das contas regulares, exceto nos casos em que

haja ressalvas, o tribunal dará quitação ao responsável.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais

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

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

Q46.

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os

itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos

fundamentais.

Conforme a CF, o poder emana do povo e é exercido por meio 

de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício



do poder diretamente pelo povo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q47.

Julgue os itens seguintes, acerca da supremacia da Constituição e

da aplicabilidade das normas constitucionais.

A eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada

não só do ponto de vista jurídico, mas também do social,

ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação

pela população.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos; Deveres individuais difusos e coletivos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q48.

Acerca do direito de propriedade, julgue os itens a seguir à luz

das disposições da CF.

Eventual proposta de emenda constitucional tendente

a abolir o direito de propriedade não poderá ser objeto

de deliberação pelo Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q49.

Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos

e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais

sobre os servidores públicos, julgue os itens a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da

implementação de normas de saúde, higiene e segurança,

é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também

aos servidores ocupantes de cargos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade



Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q50.

Em relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções

essenciais à justiça, julgue os itens a seguir, considerando a

jurisprudência dos tribunais superiores.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,

brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser

extraditado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q51.

A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos

direitos políticos dos analfabetos, julgue os itens a seguir.

O voto não é obrigatório para os analfabetos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q52.

No que se refere a partidos políticos, julgue o próximo item.

Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida

pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas

coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito

federal, estadual, distrital e no municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q53.

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens seguintes, relativos ao Estado federal brasileiro

e à sua organização político-administrativa.

Em casos excepcionais, é admitido o direito de secessão

aos estados da Federação.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q54.

Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu

municipal, para a exposição das pinturas restauradas.

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no

país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Maria deve sugerir a federalização da posse de todo o acervo

de pinturas, uma vez que o referido projeto será executado

pelo IPHAN e cabe exclusivamente à União proteger

documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e

cultural.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q55.

A respeito da organização político-administrativa dos entes

federados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança

com representantes de cultos religiosos ou igrejas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios

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

Q56.

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

municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,

mediante plebiscito, das respectivas populações, após

divulgação dos estudos de viabilidade municipal.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública: disposições gerais; servidores públicos

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

Q57.

A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre

o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,

julgue os itens seguintes.

Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é

obrigatória a aprovação em concurso público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente e Vice-Presidente da República

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q58.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes da União,

de seus integrantes e de suas competências.

Mediante medida provisória, o presidente da República

poderá dispor sobre a organização e o funcionamento

da administração pública federal, desde que a proposta

não implique aumento de despesa nem a criação ou extinção

de órgãos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado

Fonte: ASSISTENTE EM CIêNCIA E TECNOLOGIA I - TEMA VII/ APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TéCNICO / MCTI / 2012 / CESPE

Q59.

Julgue os itens que se seguem, acerca de agentes públicos e poderes

administrativos.

O ministro de Estado é considerado agente honorífico, por

desempenhar função que exige, para sua nomeação pelo

presidente da República, ilibada conduta e honradez

inquestionável.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições

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

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



Q60.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema tributário, ao

sistema financeiro, ao orçamento público e ao controle externo

conforme as disposições da CF.

Cabe ao Congresso Nacional exercer, entre outras

competências, a fiscalização contábil da União, mediante

controle externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo

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

Q61.

Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue os

seguintes itens.

Lei estadual, de iniciativa parlamentar, que crie atribuições

para determinada secretaria do estado, deverá ser declarada

inconstitucional por vício de iniciativa.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q62.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes da União,

de seus integrantes e de suas competências.

Caso se omitam no dever legal de comunicar ao Tribunal

de Contas da União as irregularidades de que tiverem

conhecimento, os responsáveis pelo controle interno dos

três poderes da União poderão ser responsabilizados

solidariamente com o infrator.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q63.

A respeito de comissão parlamentar de inquérito (CPI), julgue os

itens a seguir.

As CPI podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado Federal, em conjunto ou separadamente, e detêm



poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q64.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes da União,

de seus integrantes e de suas competências.

Os tribunais superiores têm sede na capital federal

e jurisdição em todo o território nacional; já o Conselho

Nacional de Justiça também tem sede na capital federal,

mas não exerce jurisdição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q65.

No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,

originariamente, ações contra o CNJ.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q66.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q67.



No que se refere ao procurador-geral da República, aos demais

procuradores-gerais e às garantias dos membros do Ministério

Público da União, julgue os itens seguintes.

Somente depois de aprovado pelo Senado Federal, o

procurador-geral da República deverá ser nomeado pelo

presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q68.

Acerca das funções essenciais à justiça, julgue os próximos itens.

A fim de garantir assistência jurídica integral aos necessitados,

o Estado federado poderá optar por criar a defensoria

pública local ou firmar convênio exclusivo e obrigatório

com a Ordem dos Advogados do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q69.

No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue os

itens subsequentes.

A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores

públicos a garantia de inamovibilidade, originalmente

concedida aos magistrados.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Conceitos

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q70.

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

Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos

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

Q71.

Acerca da administração pública, da organização dos poderes e da

organização do Estado, julgue os itens que se seguem.

Caso preencha os requisitos de idade e contribuição,

o indivíduo que trabalhe por vários anos em determinado

Tribunal Regional Eleitoral ocupando, exclusivamente, cargo

em comissão terá direito à aposentadoria estatutária se decidir

se aposentar voluntariamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Direito administrativo / Conceito; Objeto; Fontes

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q72.

Julgue os itens subsequentes, relativos a controle da administração

pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo

federal e improbidade administrativa.

Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de

assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado,

à administração pública é vedado ter privilégios não

concedidos a particulares.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q73.

A respeito de organização administrativa, de atos administrativos

e de autarquias, julgue os itens a seguir.

Ao fazer uso de sua supremacia na relação com

os administrados, para impor-lhes determinada forma de agir,

o poder público atua com base na autoexecutoriedade dos

atos administrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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



Q74.

A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos e seu regime, julgue os itens a seguir.

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e

discricionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q75.

Julgue os itens subsequentes, relativos a controle da administração

pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo

federal e improbidade administrativa.

A autotutela assegura que a administração pública reveja

seus atos quando ela os entender como ilegais, inoportunos

ou inconvenientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Lei nº 8.112/1990

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q76.

Julgue os próximos itens, com base na Lei nº 8.112/1990 e na

Portaria PGR/MPU nº 98/2017 — Código de Ética e de Conduta

do Ministério Público da União (MPU) e da Escola Superior do

Ministério Público da União (ESMPU).

O Código de Ética e de Conduta do MPU e da ESMPU proíbe

que os servidores desses órgãos adotem postura hostil e

ofensiva no ambiente de trabalho e pratiquem qualquer tipo de

assédio contra os demais profissionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Conceito; Espécies

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

Q77.

Considerando o disposto nas Leis n.o 8.112/1990 e nº 8.429/1992,

julgue os itens que se seguem, acerca dos agentes públicos.

De acordo com a legislação que trata de atos de improbidade 

administrativa, são considerados agentes públicos as pessoas



em exercício de cargo eletivo em autarquia federal, mesmo que 

sem remuneração.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública

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

Q78.

Julgue os itens a seguir, relativos ao regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder

Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor

será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer

omisso, será instaurado procedimento administrativo

disciplinar sumário conduzido por comissão composta por

dois servidores estáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q79.

Julgue os itens subsequentes, relativos a controle da administração

pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo

federal e improbidade administrativa.

A recusa do servidor público em apresentar declaração anual

dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado

acarretar-lhe-á a penalidade de suspensão, que somente

será convertida em demissão caso a falta documental não

seja resolvida dentro do prazo legalmente estipulado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Vacância

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q80.

No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios

da administração pública, julgue os próximos itens.

A exoneração dos ocupantes de cargos em comissão deve ser

motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Remuneração

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

Q81.

Acerca dos direitos e deveres e da remuneração de servidores

públicos, julgue os itens a seguir.

A administração pública poderá determinar o desconto na

remuneração do servidor correspondente aos dias não

trabalhados no caso de greve deflagrada em razão de atraso no

pagamento de salários.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Direitos e deveres

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q82.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

É dever dos servidores públicos atender ao público com

presteza, disponibilizando todas as informações por ele

requeridas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Responsabilidade

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q83.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Processo administrativo disciplinar

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

Q84.

Considerando o disposto nas Leis n.o 8.112/1990 e nº 8.429/1992,

julgue os itens que se seguem, acerca dos agentes públicos.



Servidor público estável poderá perder o seu cargo em virtude

de sentença judicial transitada em julgado ou de processo

administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla

defesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico

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

Q85.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens

proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que

manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q86.

Julgue os itens seguintes, acerca de poderes administrativos,

licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil

do Estado.

O poder disciplinar da administração pública é considerado

discricionário nos procedimentos previstos para apuração

de faltas administrativas, tendo em vista que não existem

regras rígidas, por exemplo, para considerar a gravidade

da infração e arbitrar uma pena.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar

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

Q87.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder regulamentar permite que a administração pública

complemente as lacunas legais intencionalmente deixadas pelo

legislador.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q88.

Julgue os próximos itens, em relação ao poder de polícia, à

desapropriação e aos serviços públicos.

O STF entende ser constitucional a atribuição, pelo município,

do exercício do poder de polícia de trânsito a guardas

municipais, inclusive no que se refere à imposição de sanções

administrativas legalmente previstas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder

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

Q89.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente

público sem competência para a sua prática.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito; Princípios expressos e implícitos da Administração Pública

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q90.

Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu

municipal, para a exposição das pinturas restauradas.

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no

país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária do

IPHAN responsável pelo projeto, só pode fazer o que lhe é

permitido de forma expressa por legislação pertinente.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q91.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os

seguintes itens.

Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo de servidor

público, a responsabilidade deste será subjetiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano; Direito de regresso

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

Q92.

Julgue os itens a seguir, relativos ao regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder

Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

Um servidor público federal que, no exercício de sua função,

causar dano a terceiros poderá ser demandado diretamente pela

vítima em ação indenizatória.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito; Princípios

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q93.

Acerca de serviços públicos, julgue o item a seguir.

A encampação é a denominação dada a uma forma de se

extinguir a concessão para a prestação de serviço público

e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de

atuação culposa do concessionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos; Formas de prestação e meios de execução

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

Q94.

A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços

públicos, julgue os itens que se seguem.



Se a competência para a prestação de determinado serviço

público for atribuída aos estados federados de forma privativa,

então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela

União nem pelos municípios.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Concessão

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

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

Q95.

A respeito de concessão administrativa, julgue os itens

subsecutivos.

Tratando-se de concessão administrativa, a administração

pública é usuária direta ou indireta da prestação de serviços,

enquanto, no caso de concessão patrocinada, há cobrança de

tarifa dos usuários particulares.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Permissão

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q96.

Julgue o próximo item, relativo a concessão e permissão de serviços

públicos.

A permissão de serviço público possui contornos bilaterais,

mas, diferentemente da concessão de serviço público, não pode

ser caracterizada como de natureza contratual.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Autorização

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

Q97.

No que diz respeito às normas para outorga e prorrogações das

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

Se determinada empresa privada pretender transportar carga

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

autorização.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q98.

Relativamente aos serviços públicos e à concessão e permissão de

serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só

podem ser prestados diretamente pelo estado, de que são

exemplos os serviços de defesa nacional e segurança pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

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

Q99.

A respeito da administração direta e indireta e da centralização e da

descentralização administrativa, julgue os itens seguintes.

A descentralização administrativa pressupõe a transferência,

pelo Estado, da execução de atividades administrativas a

determinada pessoa, sempre que o justificar o princípio da

eficiência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta

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

Q100.

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

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

Q101.

A respeito da administração direta, indireta e fundacional, julgue os

itens a seguir.



As autarquias e as empresas públicas integram a administração

indireta e assemelham-se quanto ao modo de criação e ao

regime jurídico, pois a criação de ambas depende de

autorização legislativa e ambas submetem-se tanto ao regime

público como ao regime privado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q102.

A respeito da administração direta e indireta, julgue os itens a

seguir.

As fundações públicas de personalidade jurídica de direito

público, na área federal, são entidades da administração direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

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

Q103.

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.

As empresas públicas, entidades dotadas de personalidade

jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei,

possuem patrimônio próprio e podem ser unipessoais ou

pluripessoais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q104.

A respeito de organização administrativa, de atos administrativos

e de autarquias, julgue os itens a seguir.

Apesar de terem o tipo societário de sociedade anônima,

as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas

de direito público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos



Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q105.

No que tange às organizações sociais e aos serviços sociais

autônomos, julgue os itens seguintes.

Embora não integrem a administração pública, os serviços

sociais autônomos, ou pessoas de cooperação governamental,

são pessoas jurídicas de direito público que produzem

benefícios para grupos sociais ou categorias profissionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q106.

O estado do Piauí concedeu incentivo fiscal a determinada

organização social (OS), visando fomentar a execução de projeto

social voltado à preservação do meio ambiente. Assim, foi firmado

contrato de gestão para o fomento e a execução de atividades,

ficando consignado no ajuste que o ente federado repassaria verba

pública à OS. No início da execução da parceria, a OS contratou,

sem concurso público, um profissional para trabalhar na área de

atuação da OS. No exercício de suas funções, esse profissional, com

o auxílio de um servidor público estadual, permitiu que sua esposa

utilizasse, para fins particulares, parte da verba pública transferida

pela administração pública à entidade. O Ministério Público, ao

tomar ciência do fato, requereu ao juízo competente medida

cautelar de indisponibilidade de bens do trabalhador contratado

e do servidor público que o havia auxiliado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Uma OS, como é o caso da mencionada nessa situação

hipotética, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins

lucrativos que integra a administração pública indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q107.

Acerca das organizações da sociedade civil de interesse

público (OSCIP) e dos atos administrativos, julgue os itens

seguintes.

Situação hipotética: Após celebrar termo de parceria com a 

União e receber recursos públicos, determinada OSCIP 

anunciou a contratação de terceiros para o fornecimento de 

material necessário à consecução dos objetivos do ajuste. 

Assertiva: Nessa situação, para efetivar a contratação de 

terceiros, a OSCIP deverá realizar licitação pública na



modalidade concorrência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública

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

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

Q108.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

União (TCU), julgue os itens que se seguem.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial

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

Q109.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do controle da

administração e da responsabilidade civil do Estado.

A ação civil pública é instrumento válido de controle judicial

da atividade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo

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

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

Q110.

No que se refere a tipos e formas de controle, julgue os itens a

seguir.

O julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente

da República compete à Câmara dos Deputados, com o auxílio

do controle interno.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE



Q111.

Empresa de ônibus concessionária de serviço público foi

condenada a indenizar um casal de cadeirantes em razão da recusa

de quatro motoristas em embarcá-los. Havia somente o casal no

ponto de ônibus no início da noite, e os motoristas da empresa não

atendiam ao sinal de parada; passavam direto, propositadamente.

A partir dessa situação hipotética, julgue os próximos itens, acerca

do direito à acessibilidade.

A conduta dos motoristas da empresa de ônibus violou o

direito à acessibilidade, segundo o qual devem ser garantidas

a pessoas com mobilidade reduzida possibilidades e condições

de alcance para utilização de transporte coletivo público ou

privado, tanto em zona urbana quanto em zona rural.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999

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

Q112.

A respeito dos poderes administrativos, da contratação com a

administração pública e do processo administrativo —

Lei nº 9.784/1999 —, julgue os itens seguintes.

A desistência do interessado quanto a pedido formulado à

administração pública impede o prosseguimento do processo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 8.666/1993

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q113.

No que se refere aos princípios que regem o procedimento

licitatório, julgue os itens a seguir, com base nas disposições da

Lei nº 8.666/1993.

Dado o princípio da competitividade, é vedada, em licitações,

a exigência de qualificação técnica.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q114.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de 

licitação pública, julgue os itens subsecutivos.



A convocação dos interessados em participar de pregão

eletrônico deve ser feita exclusivamente por meio de

mecanismos eletrônicos de acesso público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de preços)

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q115.

Com base nos dispositivos do Decreto nº 7.892/2013, que

regulamenta o sistema de registro de preços, julgue o próximo item.

Se o preço registrado por determinado fornecedor estiver

acima do praticado pelo mercado, o registro de preço desse

fornecedor será cancelado caso ele não concorde em reduzir

o preço.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas)

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q116.

Julgue os itens subsecutivos, com fundamento nas disposições

do regime diferenciado de contratações públicas.

Em relação ao modo de disputa, poderá ser utilizado tanto

o modo aberto quanto o modo fechado, sendo vedada

qualquer combinação entre esses modos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011 e Instrução

Normativa do STN nº 1/1997 (convênios e instrumentos congêneres)

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q117.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de

licitação pública, julgue os itens subsecutivos.

O plano de trabalho para a realização de determinada obra

por meio de convênio com pessoas jurídicas de direito

privado deve ser elaborado pela entidade da administração

pública responsável pelo convênio.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis

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

Q118.

Uma lei nova, oficialmente publicada, que regula

inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma,

nada estabeleceu sobre a data de sua entrada em vigor e o seu prazo

de vigência; foi silente também quanto à revogação da lei mais

antiga. Sessenta dias depois da publicação oficial, um juiz recebeu

um processo em que as partes discutiam um contrato firmado anos

antes, com base na lei antiga.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes,

considerando as disposições da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro.

Há, nesse caso, conflito de leis no tempo e, para decidir qual

delas será aplicada ao contrato, o juiz deverá considerar

a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Conflito das leis no tempo; Eficácia das leis no espaço

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q119.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Com a dissolução da pessoa jurídica, a personalidade desse

ente não desaparece, mas subsiste até que a liquidação seja

concluída.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas naturais / Conceito; Início da pessoa natural; Personalidade e Capacidade

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q120.

À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores,

julgue os itens a seguir, a respeito dos direitos da personalidade, do

direito de família, dos direitos reais e da prescrição.

O companheiro sobrevivente tem legitimidade para requerer

medida judicial para que cesse lesão a direito da personalidade

da pessoa falecida com quem possuía união estável.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q121.

Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), a alteração

do prenome e do gênero (sexo) no registro civil de pessoas

transgênero somente poderá ser realizada se houver

autorização judicial e comprovação da realização de cirurgia

de transgenitalização pelo(a) interessado(a).

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas jurídicas / Disposições Gerais; Constituição; Extinção

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q122.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Se houver capacidade legal e manifestação expressa por

escrito, será válida a renúncia prévia da prescrição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas jurídicas / Associações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q123.

Considerando que Francisco, José e Luiz tenham-se reunido, em

janeiro de 2014, para criar a Associação X, com a finalidade de

auxiliar pessoas carentes em projetos para aquisição de moradia,

além de ajudar a executar projetos de construção e cadastramento

dos demais associados, no âmbito de programas governamentais e

assistenciais, julgue os itens subsequentes.

Se José, em ação judicial, alegar que a constituição da Associação X se deu mediante simulação, apenas para

arrecadar taxas de associados, o juiz poderá decretar a

anulabilidade dos seus atos, determinando a sua extinção.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas jurídicas / Fundações

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE



Q124.

Julgue os itens a seguir, com fundamento na Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro e na jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça (STJ).

Determinada fundação, constituída em outro país e destinada

a fins de interesse coletivo, pode abrir filial no Brasil mediante

prévia aprovação dos atos constitutivos pelo governo

brasileiro, hipótese em que a filial ficará sujeita à legislação

brasileira.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Domicílio

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

Q125.

Com base nas disposições do Código Civil, julgue os itens

seguintes.

Se a pessoa natural tiver diversas residências onde viva

alternadamente, qualquer uma delas é considerada seu

domicílio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Bens imóveis, móveis e públicos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q126.

Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

O uso comum dos bens públicos deve ser sempre gratuito;

por isso, a cobrança de valores por sua utilização caracteriza

violação ao interesse social.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Fato jurídico

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

Q127.

Julgue os itens subsequentes com base nas disposições do Código

Civil acerca de bens, fatos jurídicos e prescrição.

Cometerá ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo,

exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim

socioeconômico, pela boa-fé ou pelos bons costumes.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Negócio jurídico / Disposições gerais

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q128.

A respeito das pessoas naturais e jurídicas, dos fatos e negócios

jurídicos e do disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito

Brasileiro, julgue os seguintes itens.

A renúncia realizada no contexto de um negócio jurídico deve

ser interpretada de maneira estrita.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Negócio jurídico / Invalidade

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q129.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Para a imputação do pagamento, os débitos devem ser relativos

a coisas fungíveis entre si e consistir em obrigações líquidas e

vencidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Prescrição e Decadência

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q130.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Um indivíduo embriagado transportava

em seu carro um passageiro, por simples cortesia, quando, por

descuido, colidiu de frente com uma árvore às margens da

pista. Assertiva: A embriaguez do motorista não atrai a

responsabilidade pela reparação de eventuais danos materiais

causados ao passageiro, posto que o transporte por simples

cortesia é ato gratuito.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Civil / Obrigações / Características

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

Q131.

Julgue os próximos itens, referentes à interpretação da lei, aos

direitos da personalidade, à validade dos negócios jurídicos e à

prova.

No âmbito contratual, o princípio geral da boa-fé objetiva

permite interpretação extensiva dos pactos firmados, e é

aplicado inclusive no que diz respeito a relações

pré-contratuais, o que garante a validade de normas de

conduta implícitas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Adimplemento pelo pagamento

Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q132.

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação

jurídica, julgue os itens.

Considere que as prestações periódicas de tal negócio jurídico

tenham sido cumpridas, reiteradamente e com a aceitação de

ambas as partes, no domicílio de uma das partes da relação

jurídica. Nesse caso, ainda que tenha sido disposto na avença

que as prestações fossem cumpridas no domicílio da outra

parte, esta não poderia exigir, unilateral e posteriormente, o

cumprimento de tal disposição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Inadimplemento das obrigações – disposições gerais e mora

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 5 / ANAC / 2012 / CESPE

Q133.

Ainda com base no Código Civil, julgue os itens seguintes,

referentes ao direito das obrigações.

Não se pode imputar mora ao credor, visto que cabe apenas ao

devedor cumprir a obrigação na forma considerada no

contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Princípios; Contratos em geral; Disposições Gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q134.



A respeito dos direitos das obrigações e dos contratos, julgue os

itens subsequentes.

Caso ocorra vício ou defeito oculto em coisa que a torne

imprópria ao uso a que se destina ou que lhe diminua o valor,

a coisa poderá ser enjeitada se for recebida em virtude de

contrato comutativo ou doação onerosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Responsabilidade civil objetiva e subjetiva / Obrigação de indenizar; Dano material

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q135.

Julgue os itens seguintes, relativos à desconsideração da

personalidade jurídica, à responsabilidade civil e à ausência.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as instituições

bancárias respondem objetivamente por fortuitos internos

— danos causados por fraudes ou delitos praticados por

terceiros, como o recebimento de empréstimos mediante

fraude —, responsabilidade que decorre do risco do

empreendimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Princípios do processo / Princípio do devido processo legal; Princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ÁREA: JULGAMENTO / TCE/PE / 2017 / CESPE

Q136.

Com relação às normas processuais, julgue os itens seguintes.

Os princípios gerais do direito são enunciados gerais e

universais que orientam a compreensão do sistema jurídico, em

sua aplicação e integração, estando estas positivadas ou não.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Jurisdição

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q137.

No que concerne aos princípios processuais e à jurisdição, julgue os

itens que se seguem.

Na jurisdição contenciosa, o Estado, em substituição às partes,

resolve a lide submetida a sua apreciação, sendo inadmitida,

após a instauração do processo contencioso, a composição

entre as partes.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Ação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q138.

No que se refere à jurisdição, ação, processo e procedimento e aos

princípios constitucionais aplicáveis ao processo civil, julgue os

itens subsequentes.

As condições da ação e os pressupostos processuais devem ser

apreciados de ofício pelo juiz, isto é, independentemente de

provocação das partes. No entanto, a parte ré deve alegar a

matéria em seu favor, sob pena de responder pelas custas do

retardamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças

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

Q139.

Acerca dos atos processuais, julgue os itens a seguir.

Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de

nulidade, o ato realizado de outro modo será considerado

inválido, ainda que tenha alcançado a sua finalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Coisa julgada material

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q140.

Em relação a despachos, decisões interlocutórias e sentenças, julgue

os itens seguintes.

Considera-se decisão interlocutória a decisão judicial que, após

a apresentação da contestação, concede liminar de antecipação

de tutela em ação de obrigação de fazer coisa certa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Princípios básicos; Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE



Q141.

Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal,

julgue os itens seguintes.

O instituto da abolitio criminis refere-se à supressão da

conduta criminosa nos aspectos formal e material, enquanto o

princípio da continuidade normativo-típica refere-se apenas à

supressão formal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Aplicação da lei penal / A lei penal no tempo e no espaço; Tempo e lugar do crime; Interpretação da lei penal; Analogia; Irretroatividade

da lei penal; Conflito aparente de normas penais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q142.

Em sete de janeiro de 2017, João praticou conduta que,

à época, configurava crime punível com prisão. O resultado

desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses

depois, ou seja, em sete de março do mesmo ano, momento no qual

a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos

grave, de restrição de direitos.

Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal,

considera-se praticado o crime somente em sete de março de

2017, momento em que se alcançou o resultado desejado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q143.

Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do

arrependimento eficaz e do erro de execução, julgue os itens

seguintes.

Se um indivíduo praticar uma série de crimes da mesma

espécie, em continuidade delitiva e sob a vigência de duas leis

distintas, aplicar-se-á, em processo contra ele, a lei vigente ao

tempo em que cessaram os delitos, ainda que seja mais

gravosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude e causas de exclusão; Culpabilidade; Excesso punível

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE



Q144.

Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética

seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da

interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da

culpabilidade.

João e Manoel, penalmente imputáveis, decidiram matar

Francisco. Sem que um soubesse da intenção do outro, João e

Manoel se posicionaram de tocaia e, concomitantemente,

atiraram na direção da vítima, que veio a falecer em

decorrência de um dos disparos. Não foi possível determinar

de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu fatalmente

Francisco. Nessa situação, João e Manoel responderão pelo

crime de homicídio na forma tentada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Imputabilidade penal

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

Q145.

Acerca da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir.

A embriaguez completa, culposa por imprudência ou

negligência — aquela que resulta na perda da capacidade

do agente de entender o caráter ilícito de sua conduta —, no

momento da prática delituosa, não afasta a culpabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Concurso de pessoas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q146.

José, com vinte anos de idade, e seu primo, Pedro, de

quinze anos de idade, saíram para conversar em um bar. José, que

estava ingerindo bebida alcoólica, ficou muito bêbado rapidamente

em razão do efeito colateral provocado por medicamento de que

fazia uso. Pedro, percebendo o estado de embriaguez do primo, fez

que este praticasse um ato que sabia ser tipificado como delituoso.

A respeito dessa situação hipotética e considerando o concurso de

pessoas e a imputabilidade penal, julgue os itens que se seguem.

José e Pedro cometeram crime em concurso de pessoas, e, haja

vista que Pedro foi o mentor, a ele deverá ser imputada

punição mais grave que a de José.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Penal / Crimes contra o patrimônio

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q147.

Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética

seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da

interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da

culpabilidade.

Joaquim, penalmente imputável, praticou, sob absoluta e

irresistível coação física, crime de extrema gravidade e

hediondez. Nessa situação, Joaquim não é passível de

punição, porquanto a coação física, desde que absoluta, é

causa excludente da culpabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crimes contra a fé pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q148.

Com relação aos crimes em espécie, julgue os itens que se seguem,

considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e

a doutrina majoritária.

No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal

pode ser tanto material quanto moral, consumando-se o delito

mesmo que a vantagem auferida pelo agente não seja de

natureza econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q149.

Com relação aos crimes em espécie, julgue os itens que se seguem,

considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e

a doutrina majoritária.

Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável,

ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe

todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais.

O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia,

quando da abordagem policial, já não mais portava a arma

utilizada no roubo. Assertiva: Nessa situação, o agente

responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável

a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a

caracterização da correspondente majorante do crime.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Penal / Lei nº 12.850/2013 (Crime organizado)

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q150.

Em relação ao disposto na Lei n.º 12.850/2013, que trata de crime

organizado, julgue os itens a seguir.

Em razão de essa lei ser o que se denomina novatio legis

incriminadora, sua aplicação restringe-se aos casos em que a

prática dos crimes tenha se dado a partir da data de início de

sua vigência, sob pena de violação ao princípio da

irretroatividade da lei penal mais gravosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Conceito, evolução / Auditoria interna e externa: papéis

Fonte: ANALISTA - INFRAESTRUTURA E LOGíSTICA / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q151.

Com relação à auditoria interna e externa, julgue os itens que se

seguem.

Ao suspeitar da ocorrência de fraude na entidade sob seu

controle, o auditor interno deve levar o fato ao conhecimento

da administração da entidade, realizando essa comunicação em

conversa reservada.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Conceito, evolução / Auditoria interna segundo o IIA (Institute of Internal Auditors); Normas do IIA: independência,

proficiência e zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q152.

Com relação às normas de auditoria emanadas do TCU e de

organismos internacionais, julgue os itens que se seguem.

O auditor deve declarar seu impedimento e suspeição em toda

situação em que haja risco de que sua independência e sua

imparcialidade sejam influenciadas quando do desempenho de

suas funções, ainda que a influência não ocorra de fato.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Governança no setor público / Papel e importância

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

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



Q153.

De acordo com o art. 74 da Constituição Federal de 1988 (CF), os

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma

integrada, sistema de controle interno com algumas finalidades.

Nesse sentido, julgue os itens a seguir, a respeito da governança no

setor público.

Aos controles internos compete verificar a utilização dos

recursos públicos, mas estão dispensados de analisar recursos

administrados por entidades de direito privado, como é o caso

de parcerias público-privadas, em que há aplicação de recursos

públicos e privados.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Governança no setor público / Controles internos segundo o COSO I e o COSO II – ERM (Enterprise Risk Management)

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - AUDITORIA / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q154.

A respeito da atividade de controle interno, julgue os próximos

itens à luz das disposições do Committee of Sponsoring

Organizations of the Tradeway Commission (COSO).

Caso uma organização descumpra normas contábeis

internacionais a que estiver sujeita, haverá, no tocante

ao controle interno, comprometimento do alcance de objetivos

da categoria informação ou divulgação.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria / Auditoria governamental segundo a INTOSAI

(International Organization of Supreme Audit Institutions); Normas da INTOSAI: código de ética e padrões de auditoria

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

Q155.

Com base no disposto nas normas da INTOSAI (International

Organization of Supreme Audit Institutions), julgue os itens

a seguir.

De acordo com o IIA, havendo inconsistências entre as normas

internacionais e outras normas, os auditores internos e a

atividade de auditoria devem sujeitar-se a essas outras normas,

caso as internacionais sejam mais restritivas.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Normas de auditoria do TCU (Portaria-TCU nº 280/2010)

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE



Q156.

No que se refere às normas internacionais para o exercício

profissional da auditoria e às normas específicas do TCU, julgue os

itens que se seguem.

A revisão do trabalho de auditoria pelo coordenador da equipe

é realizada posteriormente à emissão do relatório preliminar,

no qual todos os aspectos relevantes são devidamente

caracterizados e comunicados, independentemente de as

irregularidades ou impropriedades terem sido ou não sanadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Auditoria de regularidade e auditoria operacional

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE

Q157.

Acerca das normas de auditoria governamental aplicáveis ao

controle externo, julgue os itens subsequentes.

Sendo a auditoria operacional etapa preparatória para a

auditoria de regularidade, devido às suas peculiaridades,

essas auditorias não podem, na prática, ser realizadas

concomitantemente.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Plano de auditoria baseado no risco; Atividades preliminares

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE

Q158.

Julgue os itens subsecutivos, referentes aos documentos, à execução

e ao planejamento de auditoria.

Após a definição do perfil da equipe de auditoria, têm início as

atividades para elaboração do planejamento de auditoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Determinação de escopo

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q159.

Julgue os próximos itens, acerca das normas técnicas de auditoria.

A determinação do escopo do trabalho constitui um dos pontos

essenciais a serem obrigatoriamente documentados nos papéis

de trabalho do auditor, que deve observar o conceito de

materialidade quanto aos procedimentos e à relevância da

informação, além de ter senso crítico e julgamento para

direcionar o seu trabalho.



• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Exame e avaliação do controle interno

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q160.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a instrumentos de

fiscalização, planejamento e execução de auditorias no setor

público.

No planejamento da auditoria, devem estar previstos

instrumentos de controle interno, como a aplicação de testes de

observância e de testes de transações e saldos. Além disso,

deve-se realizar a verificação dos dados produzidos pelo

sistema contábil da entidade para a avaliação dos riscos

envolvidos na atividade de controle.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Risco inerente, de controle e de detecção

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

Q161.

De acordo com as Normas Técnicas de Auditoria (NBC TA)

estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),

julgue os itens a seguir.

Risco inerente consiste na possibilidade de que uma afirmação

a respeito de uma classe de transação seja distorcida; risco de

controle é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de

uma transação, saldo contábil ou divulgação.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Matriz de Planejamento; Programa de auditoria

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

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

Q162.

No que se refere ao planejamento de auditoria, julgue os itens

subsequentes, relativos às afirmações de auditoria.

Classificação e compreensibilidade são afirmações de

auditoria que direcionam o auditor para verificar se as

informações contábeis estão adequadamente apresentadas e

descritas e se as divulgações estão claramente expressas.

• CERTO

• ERRADO



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

Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Papéis de trabalho

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

Q163.

Com relação aos conceitos gerais de auditoria e aos papéis

utilizados na sua execução, julgue os itens seguintes.

Como regra geral, os papéis de trabalho são de propriedade

exclusiva do auditor. A seu critério, partes ou excertos desses

papéis podem ser postos à disposição do auditado, que deve

autorizar formalmente, salvo em situações legais específicas,

a sua entrega a terceiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Testes de auditoria

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE OBRAS PúBLICAS / TCU / 2011 / CESPE

Q164.

A auditoria requer o uso de determinadas técnicas e procedimentos

bem delimitados pela doutrina especializada. A respeito desse

assunto, julgue os itens subsequentes.

Os testes substantivos visam à obtenção de razoável segurança

em relação ao cumprimento e efetivo funcionamento dos

procedimentos de controle interno estabelecidos pela

administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Importância da amostragem estatística em auditoria

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / CNJ / 2013 / CESPE

Q165.

A respeito das normas de auditoria aplicáveis ao setor público,

julgue os itens subsequentes, considerando que a sigla TCU

corresponde ao Tribunal de Contas da União.

Considere que, na determinação da quantidade de

processos licitatórios a serem analisados em uma auditoria,

o auditor tenha determinado o nível de confiança

estatística em 95% e um erro tolerável de 5%, com

emprego da amostragem aleatória simples. Nessa situação,

durante o processo de revisão, se a supervisão da equipe

de auditoria sugerir reduzir o erro tolerável, será

necessário aumentar o tamanho da amostra, mantendo-se

o mesmo nível de significância.

• CERTO

• ERRADO

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



Auditoria Governamental / Execução da auditoria / Técnicas e procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos,

observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica, exame documental, inspeção física, conferência

de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica

Fonte: CONTADOR / SEDUC/AM / 2011 / CESPE

Q166.

Considerando os conceitos e as aplicações da auditoria, julgue os

itens .

Denomina-se solicitação de confirmação negativa a solicitação

por meio da qual o auditor requer a terceiro que confirme não

ter realizado transações ou não ter pendências com a entidade

auditada.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Evidências / Caracterização de achados de auditoria; Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização

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

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

Q167.

A respeito dos objetivos e dos procedimentos do auditor na realização do seu trabalho, julgue os itens a seguir.

A matriz de achados é um quadro com linhas e colunas para que o auditor possa elencar as constatações e informações durante a

execução da auditoria, bem como as propostas de conclusões, recomendações e determinações.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Comunicação dos resultados: relatórios de auditoria

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

Q168.

Com base nas normas de auditoria do TCE/SC e no Manual de

Procedimentos de Auditoria de Regularidade, julgue os itens a

seguir.

Na elaboração dos relatórios de auditoria, deve-se incluir

parágrafo de ênfase somente nos casos de pareceres.

Os relatórios com ressalvas devem ser evitados, pois o juízo

sobre os efeitos e a gravidade do fato motivador da ressalva

cabe ao relator.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Monitoramento; Supervisão e Controle de Qualidade

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q169.



Com relação aos instrumentos de fiscalização da auditoria bem

como ao seu planejamento e à sua execução, julgue os itens

seguintes.

O monitoramento, um instrumento de fiscalização previsto

pelo TCU em seu regimento interno, é considerado essencial

para assegurar a eficácia das decisões desse tribunal e os

resultados delas decorrentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Auditoria Governamental / Procedimentos em processos de prestação de contas da Administração Pública Federal / Peças e conteúdos do processo

de contas e do relatório de gestão, conforme disposto na IN n.º 63/2010

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q170.

Acerca do tipo de auditoria e dos instrumentos de fiscalização,

julgue o item subsequente.

Considere que, após o exame da prestação de contas de uma

entidade, o TCU tenha determinado uma série de providências

para a regularização da situação dessa entidade. Nessa

situação, a verificação do cumprimento das deliberações e os

resultados delas advindos serão objeto de inspeções.

• CERTO

• ERRADO

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

Análise de Informações / Banco de dados relacionais / Conceitos básicos e características

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q171.

Acerca da abordagem relacional, da normalização e do SGBD,

entre outros conceitos relativos a banco de dados, julgue os itens

a seguir.

Atributo composto é aquele que apresenta em seu conteúdo

mais de um valor.

• CERTO

• ERRADO

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

Análise de Informações / Banco de dados relacionais / Tabelas, visões (views) e índices

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q172.

Julgue os itens a seguir, quanto à modelagem relacional de dados e

à administração de dados.

No contexto de bancos de dados, visão (view) é um objeto que 

consiste em uma lista organizada de todos os elementos de 

dados que são pertinentes para o sistema. A visão descreve 

entradas, saídas, composição de depósito de dados e cálculos



intermediários.

• CERTO

• ERRADO

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

Análise de Informações / Noções de modelagem dimensional: conceito e aplicações

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

Q173.

No que concerne à modelagem dimensional, julgue o item que se

segue.

Um modelo dimensional é composto por uma tabela com uma

chave simples, denominada tabela de fatos, e um conjunto

de tabelas maiores, que contém chaves compostas, conhecidas

como tabelas de dimensão.

• CERTO

• ERRADO

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

Análise de Informações / Noções de mineração de dados / Conceituação e características. Modelo de referência CRISP-DM. Técnicas para

pré-processamento de dados. Técnicas e tarefas de mineração de dados. Classificação. Regras de associação. Análise de agrupamentos

(clusterização). Detecção de anomalias. Modelagem preditiva. Aprendizado de máquina. Mineração de texto

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

Q174.

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

Análise de Informações / Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011): conceitos e aplicação

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q175.

Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou 

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era 

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio 

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu 

municipal, para a exposição das pinturas restauradas. 

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e 

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e 

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que 

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no 

país somente uma profissional habilitada para o trabalho. 

 



Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

Como trabalha em uma autarquia federal, conforme a

Lei nº 12.527/2011, Maria não está obrigada a responder

eventuais pedidos de acesso às informações sobre o trabalho

de restauração das pinturas e de reforma do local de

exposição.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / O ciclo do planejamento em organizações (PDCA)

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE

Q176.

Acerca das funções administrativas, julgue os itens a seguir.

Cabe à função direção verificar se os resultados

organizacionais estão adequados aos objetivos estabelecidos e

promover os ajustes necessários.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Balanced Scorecard (BSC)

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q177.

No que se refere a cenários, metodologias e ferramentas para

medição de desempenho organizacional, julgue os itens que se

seguem.

A perspectiva financeira do BSC (balanced scorecard)

esclarece como a organização é vista pelos seus clientes e

como ela deve atender suas necessidades e seus objetivos

financeiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Análise de ambiente interno e externo

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q178.

Com relação às metodologias para construção de planejamento

estratégico, julgue os itens seguintes.

Na análise SWOT, o planejamento abrange a relação entre as

condições externas e internas, incluídas entre as condições

internas as oportunidades que a empresa pode usar para

melhorar seu desempenho e as ameaças que podem afetá-la

adversamente.



• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Negócio, missão, visão de futuro, valores; Ferramentas de

análise de ambiente: análise SWOT, análise de cenários, matriz GUT

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE

Q179.

Acerca das funções administrativas, julgue os itens a seguir.

A definição dos negócios e mercados em que se pretende atuar,

o estabelecimento de objetivos de curto e longo prazos e a

criação de canais de comunicação com colaboradores para

estimular seu envolvimento nas ações organizacionais são

ações típicas do planejamento organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Indicadores de desempenho

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q180.

Julgue os próximos itens, a respeito dos indicadores de

desempenho utilizados na gestão estratégica.

Os indicadores que permitem a avaliação dos resultados

esperados são denominados direcionadores do desempenho

(drivers).

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gerência de projetos e PMBOK / Conceitos básicos

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

Q181.

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



Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q182.

Julgue os itens a seguir, a respeito de processos do ITIL.

A atividade planejamento e coordenação da transição de

serviço faz parte do processo gerenciamento de mudança da

fase transição de serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Governança de TI (COBIT 5) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos

Fonte: GERENTE DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE

Q183.

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Ciclo de vida do software

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

Q184.

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software

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

Q185.

Acerca dos conceitos de análise e projeto de sistemas em

engenharia de software, julgue os itens subsequentes.

Aspectos como arquitetura do sistema, linguagem da

programação utilizada e padrão de interface gráfica são

especificados na atividade de implementação do processo de

desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software: Análise por pontos de função

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q186.

Julgue os itens que se seguem, referentes a qualidade e métricas

de software.

Ao se efetuar, por meio da análise de pontos de função (APF),

a contagem da funcionalidade de uma tela que retorna uma

lista como o nome do funcionário e o nome da empresa

prestadora, a funcionalidade, segundo a APF, será contada

como uma saída externa.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software / CMMI

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q187.

Em um relatório referente a processos de qualidade de 

software de uma organização, foi apontada a necessidade de 

processos que fornecessem subsídios para os seguintes objetivos: 

 

 

I produzir e analisar os requisitos de cliente, de produto e de 

componente de produto; 

 

II identificar potenciais problemas antes que ocorram, para 

mitigar impactos indesejáveis que comprometam a 

realização dos objetivos. 

 

 

Tendo como referência as informações dessa situação hipotética,



julgue os itens a seguir, relativos ao CMMI. 

O objetivo I é alcançado com a execução da área de processo

gestão de requisitos do nível de maturidade 2.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software / MPS/BR

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

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

Q188.

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q189.

A respeito da engenharia de software, julgue os seguintes itens.

Situação hipotética: Ao se iniciar a especificação de 

requisitos de um software para controlar o gasto de folhas 

impressas de um setor, o analista de requisitos, juntamente com



o gestor, definiu um cenário de teste em que, ao se comandar 

a impressão, a chave do usuário autenticado no sistema que 

comandar uma impressão acionará o contador de impressões 

do setor de locação desse usuário. Assertiva: Nessa 

situação, o teste validará o cenário do requisito definido junto 

com o gestor.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação e especificação

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

Q190.

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / Scrum, Kanban

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q191.

Acerca da gestão ágil de projetos com Scrum, de DevOps e da

arquitetura corporativa (TOGAF), julgue os próximos itens.

Se o objetivo de uma Sprint tornar-se obsoleto, ela poderá ser

cancelada. Nesse caso, tanto as partes interessadas quanto o

Scrum master ou o product owner terão autoridade para

cancelar a Sprint.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / XP

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

Q192.

Julgue os seguintes itens, relativos à gestão ágil de projetos com

XP (extreme programming).

Os itens a serem entregues na sprint como incremento são 

escolhidos na reunião de planejamento da sprint, na qual o 

Scrum master determina a prioridade e a ordem dos itens que



comporão a próxima sprint.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / TDD, BDD e DDD

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q193.

Julgue os itens subsequentes, referentes a Domain Driven Design

e a Design Patterns.

No Domain Driven Design, o projeto de software baseia sua

reação em eventos externos e internos, tendo como premissa

uma quantidade finita de estados que enfatizam a separação

entre os modelos abstratos independentes de implementação e

os específicos de implementação.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Testes de software (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho e Carga)

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

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

Q194.

A respeito de análise, projeto, implementação e testes de software,

julgue os seguintes itens.

O particionamento de equivalência é uma técnica de teste

caixa-preta caracterizada por dividir o domínio de entrada de

um módulo em classes de equivalência, a partir das quais casos

de teste são derivados.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Noções básicas de interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePing) e de Governo digital

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

Q195.

Em relação a desenvolvimento de aplicativos, julgue os seguintes

itens.

O modelo de acessibilidade e-MAG recomenda a criação de

páginas sem atualização automática periódica.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle SQL



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

Q196.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito aos SGBDs Oracle,

MySQL e PostgreSQL.

Em um pacote (package) no SGBD Oracle, a implementação

dos métodos juntamente com quaisquer métodos privados e

atributos permanece oculta no corpo do pacote.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q197.

A respeito do Maven e do SQL, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Determinada consulta foi feita mediante

a execução da seguinte sequência de comandos SQL.

CREATE TABLE prova (codprocesso integer, 

descricao varchar(10), 

codprocessopai integer);

INSERT INTO prova VALUES (1, "A", 3);

INSERT INTO prova VALUES (2, "B", 1);

INSERT INTO prova VALUES (3, "C", null);

INSERT INTO prova VALUES (4, "D", 3);

SELECT p.descricao, pp.descricao as

descricaopai 

FROM prova p 

INNER JOIN prova pp on p.codprocesso=pp.codprocessopai

WHERE pp.codprocessopai =3;

Assertiva: Nessa situação, o resultado da consulta será

o que se segue.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Banco de Dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos)

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

Q198.

Acerca de segurança de banco de dados e de desenvolvimento

de software, julgue os itens subsecutivos.



Os bancos de dados NoSQL são imunes a ataques de injeção

SQL.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Servidores de aplicação Java EE / JBoss EAP

Fonte: ARQUITETO DE SISTEMA / MEC / 2015 / CESPE

Q199.

Acerca de frameworks e API, julgue os itens subsequentes.

Embora o JBoss Seam seja um framework para o

desenvolvimento de aplicações Java EE com suporte a

Web 2.0 e tecnologias como JSF, AJAX, JPA e BPM, ele

não possui integração com EJB 3.0 e seus componentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Servidores de aplicação Java EE / Tomcat

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

Q200.

Acerca de TomCat, desenvolvimento seguro de software,

refactoring e integração contínua, julgue os próximos itens.

No OWASP ZAP, o active scan pode ser utilizado para

varrer vulnerabilidades como quebra de controle de acesso a

aplicações web.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Linguagem de programação Java

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q201.

Julgue os próximos itens, relativos a lógica de programação

e linguagens de programação.

A execução do código Java seguinte retornará o resultado

numérico 20.

 

public class Prova { 

   public static int prova(int num) { 

       if (num <= 1) { 

           return 1; 

       } else { 

           return prova(num - 1) * num; 

      } 

  }



   public static void main(String[] args) { 

       int numero; 

       numero = 5; 

       System.out.println("O resultado é " + 

prova(numero)); 

   } 

}

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Ferramentas de desenvolvimento e versionamento de código-fonte / Eclipse IDE

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

Q202.

No que se refere ao desenvolvimento de sistemas e às linguagens de

programação Java e JavaScript, julgue os itens a seguir.

O Eclipse permite, por meio da visão Servers, adicionar

e remover projetos de um servidor, criar e excluir servidores,

inicializar e interromper servidores bem como reinicializar

o servidor em modo debug.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Ferramentas de desenvolvimento e versionamento de código-fonte / Subversion, Git

Fonte: ANALISTA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q203.

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

Os sistemas de controle de versões permitem que os artefatos

sejam obtidos do repositório por meio da operação conhecida

como check-in.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Java Server Faces (JSF 1.x e 2.x)

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

Q204.

Acerca de Java, julgue os itens subsequentes.

A principal função do desenvolvedor de componentes na arquitetura JSF é criar a interface de aplicação mediante utilização da HTML

e suas tags.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Enterprise Java Beans (EJB 3.x)



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

Q205.

Acerca da tecnologia Java, julgue os próximos itens.

No EJB 3.0 (Enterprise Java Beans), a persistência embasada

em campos faz uso dos métodos getter e setter para

gravar os dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Java Persistence API (JPA 2.x)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q206.

Com relação a criptografia, desenvolvimento orientado a testes

(TDD — test driven development) e Hibernate, julgue os seguintes

itens.

O Hibernate é uma solução tecnológica para ORM

(mapeamento objeto-relacional) que aceita o uso da JPA (Java

Persistence API) e que permite padronizar as implementações

de ORM em Java, embora ainda seja possível mapear as

classes utilizando-se o XML.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Hibernate

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

Q207.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito das camadas de persistência.

No Hibernate, o valor 1 atribuído à propriedade

hbm2ddl.auto permite o autocommit para conexões JDBC.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Spring Framework (4.x) e Spring Security

Fonte: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE - ANáLISE DE SISTEMAS / PEFOCE/CE / 2012 / CESPE

Q208.

Em relação a arquitetura, ferramentas, soluções e características do

desenvolvimento de aplicações web, julgue os itens subsecutivos.

No Spring, as configurações de segurança são realizadas no

arquivo applicationContext-security.xml, e, para que qualquer

página ou diretório seja seguro, é necessário adicionar a esse

arquivo o elemento < intercept-url >.



• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Noções e conceitos de desenvolvimento para dispositivos móveis

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

Q209.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Análise estática de código fonte

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

Q210.

No que se refere à arquitetura e à programação Java, julgue os itens

que se seguem.

Utilizando-se a ferramenta de análise estática Findbugs, não

será possível identificar, no trecho de código a seguir, o tipo

de erro ocorrido. Tal erro só pode ser detectado em tempo de

execução, quando a função foundType() for invocada.

public String foundType( ) {

return this.foundType( );

}.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / JavaScript

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q211.

Julgue os próximos itens, relativos a lógica de programação

e linguagens de programação.

<html> 

<body> 

<h2>JavaScript </h2> 

<p id="demo"></p> 

<script> 

var colors = ["Blue", "Red", "White"]; 

document.getElementById("demo").innerHTML = colors; 

</script> 

</body>



</html>

A execução do código JavaScript anteriormente apresentado

retornará o seguinte resultado.

JavaScript

Blue,Red,White

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / HTML5

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

Q212.

Julgue os itens seguintes, a respeito de Maven, desenvolvimento

web, servidor web, servidor de aplicação e criptografia.

No HTML5, o atributo autofocos possibilita que qualquer

elemento <input> seja automaticamente focado quando do

carregamento da página.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / CSS3

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

Q213.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de programação web.

A propriedade font-size controla o tamanho do texto em

CSS.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Padrões de Projeto

Fonte: DESENVOLVEDOR / MEC / 2015 / CESPE

Q214.

Considere que, em um documento de requisitos, foram 

elencadas as seguintes necessidades a serem supridas por meio de 

padrões de projeto: 

 

 

 

I implementar um padrão de criação que possibilite a separação 

entre a construção de um objeto complexo e sua representação 

de modo que esse processo de construção possa criar diferentes 

representações; 

 

 

II implementar um padrão que evite vínculo permanente entre 

uma abstração e sua implementação;



 

 

III implementar um padrão que, sem violar o encapsulamento e a 

captura, externalize o estado interno de um objeto e permita 

que posteriormente ele seja restaurado a esse estado; 

 

 

IV implementar um padrão que permita a variação do algoritmo 

independentemente dos clientes que o utilizam; 

 

 

V implementar um padrão que forneça uma interface unificada 

para um conjunto de interfaces em um subsistema; 

 

 

VI implementar um padrão que especifique os tipos de objetos a 

serem criados usando uma instância prototípica e crie novos 

objetos copiando este novo protótipo. 

 

 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com 

relação aos padrões de projeto. 

O padrão comportamental memento atende corretamente

o que se pede em III.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Service Oriented Architecture (SOA); Princípios (Service-Orientation Design Principles)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q215.

Julgue os itens a seguir, concernentes a microsserviços e

arquiteturas de integração.

Um princípio básico dos microsserviços é que cada serviço

gerencia seus próprios dados, sendo responsável pelo

armazenamento particular desses dados e também pela

execução em seus próprios processos.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Padrões SOA (SOA Patterns). Sistema de Governança SOA. SOAP. REST

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q216.

Julgue os itens a seguir, concernentes a microsserviços e

arquiteturas de integração.

Situação hipotética: Deseja-se programar um sistema 

distribuído com componentes de sistemas autônomos, ou seja, 

implementar o sistema na SOA (arquitetura orientada a 

serviços), sendo essa a única informação disponível. 

Assertiva: Nessa situação, ainda que a SOA agregue 

componentes de sistemas que são serviços autônomos e que ela



utilize protocolos como o SOAP (Standard Object Access 

Protocol), a SOA não permite a execução em computadores 

geograficamente distribuídos.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP

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

Q217.

Julgue os itens subsequentes, acerca de segurança da informação de

um SGBD e de um BI (Business Intelligence).

MOLAP é um método utilizado para apresentar, fisicamente

e em formato relacional, os dados em formato OLAP.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Continuous Integration e Continuous Delivery / Práticas de Integração Contínua

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE

Q218.

Acerca de integração contínua e entrega contínua, julgue os

próximos itens.

Para que a prática de integração contínua seja eficiente, é

necessário parametrizar e automatizar várias atividades

relativas à gerência da configuração, não somente do

código-fonte produzido, mas também de bibliotecas e

componentes externos.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Continuous Integration e Continuous Delivery / Noções de DevOps

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q219.

Acerca da gestão ágil de projetos com Scrum, de DevOps e da

arquitetura corporativa (TOGAF), julgue os próximos itens.

A infraestrutura como código é uma prática DevOps

caracterizada pela infraestrutura provisionada e gerenciada por

meio de técnicas de desenvolvimento de código e de software,

como, por exemplo, controle de versão e integração contínua.

• CERTO

• ERRADO

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



Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Endereçamento e protocolos da família TCP/IP

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q220.

Acerca de redes de computadores, julgue os itens subsequentes.

Comparativamente ao IPv4, o IPv6, além de aumentar o

endereçamento de 32 bites para 128 bites, também aumentou

a quantidade de campos no cabeçalho: de 7 para 13.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Noções de protocolos de roteamento OSPF e BGP

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q221.

A respeito de redes de computadores, julgue os itens seguintes.

Quando os dados chegam a um roteador, o software

de roteamento os recebe e analisa o cabeçalho do quadro

e o CRC para definir a interface de saída para a qual

os dados recebidos seguirão.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Redes de longa distância: MPLS

Fonte: ADMINISTRADOR DE REDE / MEC / 2015 / CESPE

Q222.

Os algoritmos de roteamento têm forte influência no nível de

integração e disponibilidade das redes de computadores, visto que

sistemas mais robustos são capazes de, dinamicamente, selecionar

as melhores rotas e contornar possíveis falhas. Diante dessas informações, julgue os próximos itens, relativos a roteamento e

mecanismos de alta disponibilidade de redes.

Um roteador habilitado para MPLS otimiza o repasse dos

datagramas com base nos rótulos do cabeçalho MPLS, sem que

seja necessário processar o endereço de destino do cabeçalho

IP.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Redes sem fio: padrões 802.11

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

Q223.

Acerca de algoritmos e protocolos de segurança em redes wireless, 

julgue os itens subsequentes.



O padrão WPA (wi-fi protected access) utiliza o conceito de

uma chave compartilhada (PSK) e o TKIP (temporal key

integrity protocol) para encriptação.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Voz sobre IP (Codecs, RTP, Projeto em VoIP); Telefonia IP

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q224.

A respeito de redes sem fio, VoIP e telefonia IP, julgue os itens a

seguir.

Nas chamadas via VoIP, os algoritmos de compressão e

descompressão são assimétricos, ou seja, a compressão é lenta

e a descompressão, rápida.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Videoconferência (SIP, H323)

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

Q225.

Com relação aos protocolos utilizados em videoconferência, julgue

os itens seguintes.

Soluções de videoconferência com o uso do protocolo

H323 devem suportar também o protocolo H.225.0

RAS (registration, admission and status), para sinalização

de chamada do H.225.0; e o H.245, para controle de

comunicações multimídia.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Qualidade de Serviços (QoS); Noções de roteamento de tráfego multicast

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

Q226.

No que se refere a aplicações multimídia e qualidade de serviço,

julgue os itens que se seguem.

A arquitetura Diffserv foi proposta para prover, de maneira

flexível e escalável, a diferenciação de serviços em uma rede.

• CERTO

• ERRADO

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



Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Conceitos básicos e noções de administração / Ambiente Windows

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q227.

A respeito de sistemas operacionais Windows, julgue os itens a

seguir.

Como produto, a suíte Office comumente usada em uma nuvem

pública, conhecida como Office 365, permite, de acordo com

o plano de contratação escolhido, que softwares como Word e

Excel possam ser instalados em um desktop ou executados pelo

navegador do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Conceitos básicos e noções de administração / Ambiente Linux

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q228.

Julgue os itens a seguir, acerca de sistemas operacionais.

Em sistemas operacionais Linux, os processos podem

comunicar-se com outros processos por interrupções

de software, que são canais entre os processos nos quais

um processo pode escrever um fluxo de baites para outro

processo ler.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Serviços de diretório: / Active Directory

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

Q229.

Acerca dos diretórios de serviços LDAP e AD (Active Directory),

julgue os itens que se seguem.

O servidor controlador de domínio (domain controller) é o

único tipo de servidor aplicável em domínios que se baseiam

no AD.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Serviços de diretório: / LDAP

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

Q230.

Acerca dos diretórios de serviços LDAP e AD (Active Directory), 

julgue os itens que se seguem.



LDAP é um padrão aberto que facilita a manutenção e o

compartilhamento do gerenciamento de grandes volumes

de informação, definindo um padrão de acesso em um

diretório.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Interoperabilidade

Fonte: GERENTE DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE

Q231.

A respeito da integração com ambiente UNIX, julgue os itens que

se seguem.

O SAMBA, conjunto de ferramentas que permite

a comunicação entre máquinas Linux e Windows, utiliza

os protocolos SMB (server message block) e CIFS (common

internet file system), sendo o lado servidor do SMB

implementado em hosts Linux.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Cloud Computing

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

Q232.

Acerca de cloud computing, julgue os próximos itens.

A utilização da computação em nuvem é desaconselhada para

novos negócios, tendo em vista que a opção por essa

tecnologia demanda grande investimento inicial.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Virtualização

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q233.

Em relação ao ambiente Vmware Vsphere, julgue os próximos

itens.

Para listar todos os switches virtuais, deve ser executado o

comando que se segue.

esxcli network vswitch ls

• CERTO



• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados / Conceitos básicos, noções de administração, topologia típica de ambientes com

alta disponibilidade e escalabilidade, balanceamento de carga, fail-over e replicação de estado

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q234.

Acerca da abordagem relacional, da normalização e do SGBD,

entre outros conceitos relativos a banco de dados, julgue os itens

a seguir.

Padrões a serem impostos e requisitos contraditórios a serem

equilibrados são considerados como desvantagens da

abordagem de banco de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados / Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho

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

Q235.

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

O resultado da consulta a seguir, que utiliza o operador

UNION, não elimina os registros duplicados entre as tabelas.

SELECT depto FROM emp

UNION

SELECT depto FROM depto;

•     CERTO

•     ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Conceitos básicos

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

Q236.

Julgue os itens a seguir, relativos às tecnologias e às arquiteturas

de data center.

Em um data center, não deve haver janelas voltadas para

ambiente externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Serviços de armazenamento, padrões de disco e de interfaces



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

Q237.

A infraestrutura de redes de computadores de determinado

tribunal apresenta topologia em anel, arquitetura token ring no

padrão IEEE 802.5 e cabeamento do tipo cabo coaxial. Essa rede

necessita ser modificada, com a aquisição e instalação de novos

dispositivos de redes, switches e hubs, a fim de apresentar as

características seguintes:

I velocidade de 1 Gbps em determinados segmentos de rede;

II rede wireless para visitantes e para equipamentos cadastrados

de servidores;

III serviços de voz e vídeo sobre IP;

IV segmento na rede interna exclusivamente para gerenciamento

e armazenamento de dados em massa;

V segurança em alguns serviços disponibilizados no sítio do

tribunal;

VI serviço de diretórios na rede interna.

Tendo como referência inicial a situação acima descrita, julgue os

itens a seguir.

O iSCSI (Internet SCSI) é um protocolo usado para transportar

pacotes SCSI sobre uma rede IP. Em uma SAN (storage area

networks), o RMON (remote network monitoring)

complementa o iSCSI, sincronizando os comandos SCSI

enviados pelas estações aos dispositivos de armazenamento

de massa. A sincronização é feita por meio dos switches

interligados a esse tipo rede, geralmente conectados por meio

de fibre channel.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / RAID

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q238.

Julgue os próximos itens, relativos a RAID.

Na leitura de grande quantidade de dados, os conjuntos

RAID 0, RAID 4, RAID 5 e RAID 6 possuem velocidades

semelhantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q239.

Acerca de armazenamento de dados, julgue os itens a seguir.

Em uma storage SAN, a camada do meio, ou fabric layer,

envolve os cabos e switches que conectam os dispositivos.

• CERTO



• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de backup

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q240.

Acerca de armazenamento de dados, julgue os itens a seguir.

Em um processo de becape, a desduplicação in-line é iniciada

logo após os dados terem sido gravados, praticamente sem

tempo de latência.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Deduplicação. ILM – Information Lifecycle Management

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q241.

Acerca de tecnologias, processos e metodologias de soluções de

becape, julgue os itens que se seguem.

A utilização da técnica de desduplicação na origem para a

replicação de volumes entre equipamentos especializados de

armazenamento de dados gera uma grande economia no

consumo de dados que transitem em rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores de aplicação Java EE: conceitos básicos e noções de administração

Fonte: DESENVOLVEDOR / MEC / 2015 / CESPE

Q242.

No que se refere à arquitetura Java EE 7, julgue os próximos itens.

IDEs (Integrated Development Environment), como NetBeans

e Eclipse, são usados para desenvolver aplicativos e outros

componentes para Java EE 7.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Segurança da Informação / Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q243.



A respeito de redes de computadores, julgue os itens seguintes.

O mecanismo de controle de fluxo do padrão Gigabit Ethernet

consiste na transmissão de um quadro de controle especial

da origem ao destino, informando que o destino deve fazer

uma pausa durante algum período de tempo predeterminado.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança; Políticas de classificação da informação

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

Q244.

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

Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 27001:2013 - Sistemas de gestão da segurança da

informação

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

Q245.

Com base no disposto na NBR ISO/IEC 27001:2013, julgue o item

a seguir, relativo à gestão de segurança da informação.

Devido a seu conteúdo confidencial e estratégico, a política de

segurança da informação de uma organização deve estar

disponível, como informação documentada, exclusivamente

para a alta gerência.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 27002:2013 - Código de prática para controles de

segurança da informação

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q246.

Julgue os próximos itens, a respeito da segurança da informação.

A análise de vulnerabilidades considera potenciais

vulnerabilidades ocasionadas por falhas humanas e por erros

de configuração.



• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Segurança da Informação / Gestão de riscos: ameaça, vulnerabilidade, impacto e formas de tratamento de riscos;

Tratamento de incidentes de segurança da informação

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

Q247.

Julgue os itens seguintes, relativos a mecanismos de segurança em

um ambiente computacional.

Qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita,

relacionado à segurança de sistemas de computação ou de

redes de computadores é visto como um incidente de

segurança.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 15999-1:2007 - Gestão de continuidade de negócios.

Parte 1: Código de prática. NBR ISO/IEC n° 22301:2013 - Sistema de gestão de continuidade de negócios — Requisitos

Fonte: GERENTE DE PROJETOS / MEC / 2015 / CESPE

Q248.

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

Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 27005:2011 - Gestão de riscos de segurança da

informação

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

Q249.

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

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

julgue os itens a seguir.

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

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

comunicados ao pessoal das áreas operacionais e aos devidos

gestores.

• CERTO

• ERRADO



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

Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 31000:2009 - Gestão de riscos - Princípios e diretrizes

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

Q250.

Com relação ao que dispõe a NBR ISO 31000:2009 acerca da

gestão de riscos, julgue os itens subsecutivos.

São consideradas as circunstâncias e as necessidades da

organização para se determinar se a análise de riscos será

qualitativa, quantitativa ou uma combinação dessas duas

formas de análise.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Segurança em redes de computadores / Dispositivos de segurança: firewalls, IDS, IPS, proxies, NAT e VPN

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q251.

Com relação a redes e serviços, julgue os itens subsequentes.

O proxy reverso é um aparelho que busca a melhor forma de

interconectar as requisições da porta 80 para Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Segurança em redes de computadores / Tipos de ataques: spoofing, flood, DoS, DDoS, phishing

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q252.

A equipe de segurança da informação de determinado 

órgão identificou uma tentativa de ataque com as seguintes 

características: 

 

 

√ IP de origem: identificado no roteador de Internet e no firewall 

(200.20.30.45) 

 

√ IP de origem: identificado na aplicação web (200.20.30.45) 

 

√ payload de HTTP: GET http:/servidor.com.br/admin/ 

index.php?username=1'%20or%20'1'%20=%20'1&password 

=1'%20or%20'1'%20=%20'1 

 

 

Os analistas de segurança levantaram hipótese de 

existência de regras no firewall que permitiam o acesso de todos os 

segmentos, internos e externos, ao servidor web na porta 80 com o 

protocolo TCP. Identificaram também que a aplicação web atacada 

possuía controle de acesso ao ambiente de administração baseado 

nos perfis das credenciais e do range de IPs internos da rede 

corporativa. 



 

Considerando essa situação hipotética e as boas práticas de 

segurança da informação, julgue os itens a seguir. 

O atacante em questão usou a técnica de Hijacking de sessão,

buscando burlar alguma possível filtragem por IP de origem,

ao tentar acessar o servidor web.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Segurança em redes de computadores / Malwares: vírus de computador, cavalo de tróia, adware, spyware, backdoors,

keylogger, worms, rootkit

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q253.

Acerca das boas práticas de segurança da informação, julgue os

itens subsequentes.

O ano de 2017 foi marcado por incidentes de sequestro, em

diversos países, de dados de instituições, que eram encriptados;

sendo essas instituições, em seguida, contatadas pelos

atacantes, que solicitavam bitcoins em troca da liberação da

chave criptográfica. Esses ataques foram executados por

malwares categorizados como ransomwares.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Criptografia / Conceitos básicos e aplicações

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

Q254.

Julgue os itens seguintes, a respeito de Maven, desenvolvimento

web, servidor web, servidor de aplicação e criptografia.

Na troca de mensagens entre duas empresas parceiras, a

autenticidade e o sigilo das informações trocadas podem ser

garantidos com o uso de criptografia simétrica.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Criptografia / Protocolos criptográficos

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

Q255.

A respeito de TLS, protocolo criptográfico amplamente utilizado na

Internet, julgue os próximos itens.

O TLS 1.1 é imune a ataques do tipo man-in-the-middle.



• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Criptografia / Principais algoritmos

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

Q256.

Em relação a conceitos de segurança da informação, julgue os itens

que se seguem.

Ao se utilizar o mesmo algoritmo de hash para verificação de

integridade, dois arquivos com nomes diferentes, mas idênticos

em termos binários, terão o mesmo resultado de hash.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança da Informação / Criptografia / Assinatura e certificação digital. PKI/ICP

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

Q257.

Julgue os itens subsecutivos, referentes às noções de segurança da

informação.

A infraestrutura de chaves públicas brasileira (ICP – Brasil)

é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a

emissão de certificados digitais apenas para pessoas jurídicas,

por meio de uma autoridade de registro (AR).

• CERTO

• ERRADO

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

Fiscalização de Contratos de Tecnologia da Informação / Legislação aplicável à contratação de bens e serviços de TI: Leis nº 8.666/1993 e nº

10.520/2002

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q258.

Acerca do plano plurianual e dos tipos de planejamento e de

contratações de serviços de tecnologia da informação (TI), julgue

os itens seguintes.

O plano diretor de TI é a decomposição dos objetivos

estratégicos do plano estratégico de TI: abrange o

diagnóstico, o planejamento, a gestão dos recursos e os

processos de TI que deverão ser desenvolvidos durante

determinado período na organização.

• CERTO

• ERRADO

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



Fiscalização de Contratos de Tecnologia da Informação / Atos normativos do MPOG/SLTI: Instruções Normativas nº 2/2008 e nº 4/2011

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q259.

Julgue os itens subsecutivos a respeito de tecnologia da informação

(TI) na administração pública.

De acordo com a Instrução Normativa nº 4/2014, a

especificação dos requisitos da contratação é de competência

do integrante técnico, nos casos em que for necessário

especificar a arquitetura tecnológica.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto / Substituição de palavras ou de trechos de texto; Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q14.
	Texto CB1A1-I
	Texto CB1A1-I
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q15.
	Língua Inglesa / Compreensão de textos em Língua Inglesa 
	Língua Inglesa / Compreensão de textos em Língua Inglesa 
	Língua Inglesa / Compreensão de textos em Língua Inglesa 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q16.
	Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos 
	Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos 
	Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q17.
	Matemática Financeira / Regra de três simples e composta, proporcionalidades e porcentagens 
	Matemática Financeira / Regra de três simples e composta, proporcionalidades e porcentagens 
	Matemática Financeira / Regra de três simples e composta, proporcionalidades e porcentagens 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q18.
	Matemática Financeira / Juros simples e compostos; Capitalização e desconto 
	Matemática Financeira / Juros simples e compostos; Capitalização e desconto 
	Matemática Financeira / Juros simples e compostos; Capitalização e desconto 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q19.
	Matemática Financeira / Taxas de juros nominal, efetiva, equivalente, real e aparente 
	Matemática Financeira / Taxas de juros nominal, efetiva, equivalente, real e aparente 
	Matemática Financeira / Taxas de juros nominal, efetiva, equivalente, real e aparente 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q20.
	Matemática Financeira / Rendas uniformes e variáveis 
	Matemática Financeira / Rendas uniformes e variáveis 
	Matemática Financeira / Rendas uniformes e variáveis 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE




	Q21.
	Matemática Financeira / Planos de amortização de empréstimos e financiamentos 
	Matemática Financeira / Planos de amortização de empréstimos e financiamentos 
	Matemática Financeira / Planos de amortização de empréstimos e financiamentos 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q22.
	Matemática Financeira / Cálculo financeiro / Custo real e efetivo das operações de financiamento, empréstimo e investimento 
	Matemática Financeira / Cálculo financeiro / Custo real e efetivo das operações de financiamento, empréstimo e investimento 
	Matemática Financeira / Cálculo financeiro / Custo real e efetivo das operações de financiamento, empréstimo e investimento 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - FINANçAS / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q23.
	Matemática Financeira / Avaliação de alternativas de investimento em economia estável e em ambiente inflacionário 
	Matemática Financeira / Avaliação de alternativas de investimento em economia estável e em ambiente inflacionário 
	Matemática Financeira / Avaliação de alternativas de investimento em economia estável e em ambiente inflacionário 
	Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q24.
	Matemática Financeira / Taxas de retorno e taxas internas de retorno 
	Matemática Financeira / Taxas de retorno e taxas internas de retorno 
	Matemática Financeira / Taxas de retorno e taxas internas de retorno 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - FINANçAS / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q25.
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Distribuição de frequências: absoluta, relativa, acumulada 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Distribuição de frequências: absoluta, relativa, acumulada 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Distribuição de frequências: absoluta, relativa, acumulada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q26.
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Medidas de posição: média, moda, mediana e separatrizes 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Medidas de posição: média, moda, mediana e separatrizes 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Medidas de posição: média, moda, mediana e separatrizes 
	Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q27.
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Medidas de dispersão: desvio-padrão, variância, coeficiente de variação 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Medidas de dispersão: desvio-padrão, variância, coeficiente de variação 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Medidas de dispersão: desvio-padrão, variância, coeficiente de variação 
	Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q28.
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Correlação 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Correlação 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Correlação 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE PETRóLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTíVEL E GáS NATURAL - ÁREA V / ANP / 2013 / CESPE




	Q29.
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Histogramas e curvas de frequência. Diagrama box-plot. Avaliação de outliers 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Histogramas e curvas de frequência. Diagrama box-plot. Avaliação de outliers 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados / Histogramas e curvas de frequência. Diagrama box-plot. Avaliação de outliers 
	Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q30.
	Noções de Estatística / Distribuições de probabilidade / Distribuição binomial. Distribuição normal 
	Noções de Estatística / Distribuições de probabilidade / Distribuição binomial. Distribuição normal 
	Noções de Estatística / Distribuições de probabilidade / Distribuição binomial. Distribuição normal 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q31.
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Estimação de parâmetros por ponto e por intervalo 
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Estimação de parâmetros por ponto e por intervalo 
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Estimação de parâmetros por ponto e por intervalo 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q32.
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Intervalo de confiança 
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Intervalo de confiança 
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Intervalo de confiança 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE




	Q33.
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Testes de hipóteses; Testes paramétricos: médias e proporções 
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Testes de hipóteses; Testes paramétricos: médias e proporções 
	Noções de Estatística / Noções de inferência estatística / Testes de hipóteses; Testes paramétricos: médias e proporções 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q34.
	Noções de Estatística / Análise de regressão linear 
	Noções de Estatística / Análise de regressão linear 
	Noções de Estatística / Análise de regressão linear 
	Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q35.
	Noções de Estatística / Técnicas de Amostragem 
	Noções de Estatística / Técnicas de Amostragem 
	Noções de Estatística / Técnicas de Amostragem 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q36.
	Noções de Estatística / Análise multivariada 
	Noções de Estatística / Análise multivariada 
	Noções de Estatística / Análise multivariada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESTATíSTICA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q37.
	Controle Externo / Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e Declaração de Lima 
	Controle Externo / Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e Declaração de Lima 
	Controle Externo / Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) e Declaração de Lima 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q38.
	Controle Externo / Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira (arts. 70 a 74 da Constituição Federal) 
	Controle Externo / Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira (arts. 70 a 74 da Constituição Federal) 
	Controle Externo / Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira (arts. 70 a 74 da Constituição Federal) 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO / TCU / 2012 / CESPE




	Q39.
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Natureza, competência e jurisdição 
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Natureza, competência e jurisdição 
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Natureza, competência e jurisdição 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q40.
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Organização 
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Organização 
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Organização 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO / TCU / 2012 / CESPE




	Q41.
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Julgamento e fiscalização 
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Julgamento e fiscalização 
	Controle Externo / Tribunal de Contas da União / Julgamento e fiscalização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / CNJ / 2013 / CESPE




	Q42.
	Controle Externo / Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões 
	Controle Externo / Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões 
	Controle Externo / Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO / TCU / 2012 / CESPE




	Q43.
	Controle Externo / Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992) 
	Controle Externo / Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992) 
	Controle Externo / Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992) 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q44.
	Controle Externo / Regimento Interno do TCU (Resolução-TCU nº 246/2011) 
	Controle Externo / Regimento Interno do TCU (Resolução-TCU nº 246/2011) 
	Controle Externo / Regimento Interno do TCU (Resolução-TCU nº 246/2011) 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q45.
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q46.
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas 
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas 
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q47.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos; Deveres individuais difusos e coletivos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos; Deveres individuais difusos e coletivos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos; Deveres individuais difusos e coletivos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q48.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q49.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q50.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q51.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q52.
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q53.
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União 
	Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q54.
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q55.
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios 
	Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q56.
	Direito Constitucional / Administração pública: disposições gerais; servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública: disposições gerais; servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública: disposições gerais; servidores públicos 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q57.
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente e Vice-Presidente da República 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente e Vice-Presidente da República 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente e Vice-Presidente da República 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q58.
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado 
	Fonte: ASSISTENTE EM CIêNCIA E TECNOLOGIA I - TEMA VII/ APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TéCNICO / MCTI / 2012 / CESPE




	Q59.
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q60.
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q61.
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q62.
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q63.
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q64.
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q65.
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q66.
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q67.
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública 
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública 
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q68.
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública 
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública 
	Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q69.
	Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Conceitos 
	Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Conceitos 
	Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Conceitos 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q70.
	Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos 
	Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos 
	Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q71.
	Direito Administrativo / Direito administrativo / Conceito; Objeto; Fontes 
	Direito Administrativo / Direito administrativo / Conceito; Objeto; Fontes 
	Direito Administrativo / Direito administrativo / Conceito; Objeto; Fontes 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q72.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q73.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q74.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q75.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Lei nº 8.112/1990 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Lei nº 8.112/1990 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Lei nº 8.112/1990 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q76.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Conceito; Espécies 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Conceito; Espécies 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Conceito; Espécies 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q77.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Cargo, emprego e função pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q78.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q79.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Vacância 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Vacância 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Vacância 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q80.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Remuneração 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Remuneração 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Remuneração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q81.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Direitos e deveres 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Direitos e deveres 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Direitos e deveres 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q82.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Responsabilidade 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Responsabilidade 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Responsabilidade 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q83.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Processo administrativo disciplinar 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Processo administrativo disciplinar 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Processo administrativo disciplinar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q84.
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q85.
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q86.
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q87.
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q88.
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q89.
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito; Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito; Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito; Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q90.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q91.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano; Direito de regresso 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano; Direito de regresso 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano; Direito de regresso 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q92.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito; Princípios 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito; Princípios 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito; Princípios 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q93.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos; Formas de prestação e meios de execução 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos; Formas de prestação e meios de execução 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos; Formas de prestação e meios de execução 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q94.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Concessão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Concessão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Concessão 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q95.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Permissão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Permissão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Permissão 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q96.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Autorização 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Autorização 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação / Autorização 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q97.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q98.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q99.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q100.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q101.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q102.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q103.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q104.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q105.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q106.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q107.
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública 
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública 
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública 
	Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q108.
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q109.
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo 
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo 
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q110.
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992 
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992 
	Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q111.
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999 
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999 
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei nº 9.784/1999 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q112.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 8.666/1993 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 8.666/1993 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 8.666/1993 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q113.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q114.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de preços) 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de preços) 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de preços) 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q115.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas) 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas) 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas) 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q116.
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011 e Instrução Normativa do STN nº 1/1997 (convênios e instrumentos congêneres) 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011 e Instrução Normativa do STN nº 1/1997 (convênios e instrumentos congêneres) 
	Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011 e Instrução Normativa do STN nº 1/1997 (convênios e instrumentos congêneres) 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q117.
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q118.
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Conflito das leis no tempo; Eficácia das leis no espaço 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Conflito das leis no tempo; Eficácia das leis no espaço 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Conflito das leis no tempo; Eficácia das leis no espaço 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q119.
	Direito Civil / Pessoas naturais / Conceito; Início da pessoa natural; Personalidade e Capacidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Conceito; Início da pessoa natural; Personalidade e Capacidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Conceito; Início da pessoa natural; Personalidade e Capacidade 
	Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE




	Q120.
	Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q121.
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Disposições Gerais; Constituição; Extinção 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Disposições Gerais; Constituição; Extinção 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Disposições Gerais; Constituição; Extinção 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q122.
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Associações 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Associações 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Associações 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q123.
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Fundações 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Fundações 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Fundações 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q124.
	Direito Civil / Domicílio 
	Direito Civil / Domicílio 
	Direito Civil / Domicílio 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q125.
	Direito Civil / Bens imóveis, móveis e públicos 
	Direito Civil / Bens imóveis, móveis e públicos 
	Direito Civil / Bens imóveis, móveis e públicos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q126.
	Direito Civil / Fato jurídico 
	Direito Civil / Fato jurídico 
	Direito Civil / Fato jurídico 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q127.
	Direito Civil / Negócio jurídico / Disposições gerais 
	Direito Civil / Negócio jurídico / Disposições gerais 
	Direito Civil / Negócio jurídico / Disposições gerais 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q128.
	Direito Civil / Negócio jurídico / Invalidade 
	Direito Civil / Negócio jurídico / Invalidade 
	Direito Civil / Negócio jurídico / Invalidade 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q129.
	Direito Civil / Prescrição e Decadência 
	Direito Civil / Prescrição e Decadência 
	Direito Civil / Prescrição e Decadência 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q130.
	Direito Civil / Obrigações / Características 
	Direito Civil / Obrigações / Características 
	Direito Civil / Obrigações / Características 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q131.
	Direito Civil / Obrigações / Adimplemento pelo pagamento 
	Direito Civil / Obrigações / Adimplemento pelo pagamento 
	Direito Civil / Obrigações / Adimplemento pelo pagamento 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE




	Q132.
	Direito Civil / Obrigações / Inadimplemento das obrigações – disposições gerais e mora 
	Direito Civil / Obrigações / Inadimplemento das obrigações – disposições gerais e mora 
	Direito Civil / Obrigações / Inadimplemento das obrigações – disposições gerais e mora 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 5 / ANAC / 2012 / CESPE




	Q133.
	Direito Civil / Contratos / Princípios; Contratos em geral; Disposições Gerais 
	Direito Civil / Contratos / Princípios; Contratos em geral; Disposições Gerais 
	Direito Civil / Contratos / Princípios; Contratos em geral; Disposições Gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q134.
	Direito Civil / Responsabilidade civil objetiva e subjetiva / Obrigação de indenizar; Dano material 
	Direito Civil / Responsabilidade civil objetiva e subjetiva / Obrigação de indenizar; Dano material 
	Direito Civil / Responsabilidade civil objetiva e subjetiva / Obrigação de indenizar; Dano material 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q135.
	Direito Processual Civil / Princípios do processo / Princípio do devido processo legal; Princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural 
	Direito Processual Civil / Princípios do processo / Princípio do devido processo legal; Princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural 
	Direito Processual Civil / Princípios do processo / Princípio do devido processo legal; Princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ÁREA: JULGAMENTO / TCE/PE / 2017 / CESPE




	Q136.
	Direito Processual Civil / Jurisdição 
	Direito Processual Civil / Jurisdição 
	Direito Processual Civil / Jurisdição 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q137.
	Direito Processual Civil / Ação 
	Direito Processual Civil / Ação 
	Direito Processual Civil / Ação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q138.
	Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças 
	Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças 
	Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q139.
	Direito Processual Civil / Coisa julgada material 
	Direito Processual Civil / Coisa julgada material 
	Direito Processual Civil / Coisa julgada material 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q140.
	Direito Penal / Princípios básicos; Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal 
	Direito Penal / Princípios básicos; Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal 
	Direito Penal / Princípios básicos; Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q141.
	Direito Penal / Aplicação da lei penal / A lei penal no tempo e no espaço; Tempo e lugar do crime; Interpretação da lei penal; Analogia; Irretroatividade da lei penal; Conflito aparente de normas penais 
	Direito Penal / Aplicação da lei penal / A lei penal no tempo e no espaço; Tempo e lugar do crime; Interpretação da lei penal; Analogia; Irretroatividade da lei penal; Conflito aparente de normas penais 
	Direito Penal / Aplicação da lei penal / A lei penal no tempo e no espaço; Tempo e lugar do crime; Interpretação da lei penal; Analogia; Irretroatividade da lei penal; Conflito aparente de normas penais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q142.
	Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes 
	Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes 
	Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q143.
	Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude e causas de exclusão; Culpabilidade; Excesso punível 
	Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude e causas de exclusão; Culpabilidade; Excesso punível 
	Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude e causas de exclusão; Culpabilidade; Excesso punível 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q144.
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q145.
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q146.
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q147.
	Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q148.
	Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q149.
	Direito Penal / Lei nº 12.850/2013 (Crime organizado) 
	Direito Penal / Lei nº 12.850/2013 (Crime organizado) 
	Direito Penal / Lei nº 12.850/2013 (Crime organizado) 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q150.
	Auditoria Governamental / Conceito, evolução / Auditoria interna e externa: papéis 
	Auditoria Governamental / Conceito, evolução / Auditoria interna e externa: papéis 
	Auditoria Governamental / Conceito, evolução / Auditoria interna e externa: papéis 
	Fonte: ANALISTA - INFRAESTRUTURA E LOGíSTICA / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE




	Q151.
	Auditoria Governamental / Conceito, evolução / Auditoria interna segundo o IIA (Institute of Internal Auditors); Normas do IIA: independência, proficiência e zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo 
	Auditoria Governamental / Conceito, evolução / Auditoria interna segundo o IIA (Institute of Internal Auditors); Normas do IIA: independência, proficiência e zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo 
	Auditoria Governamental / Conceito, evolução / Auditoria interna segundo o IIA (Institute of Internal Auditors); Normas do IIA: independência, proficiência e zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q152.
	Auditoria Governamental / Governança no setor público / Papel e importância 
	Auditoria Governamental / Governança no setor público / Papel e importância 
	Auditoria Governamental / Governança no setor público / Papel e importância 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q153.
	Auditoria Governamental / Governança no setor público / Controles internos segundo o COSO I e o COSO II – ERM (Enterprise Risk Management) 
	Auditoria Governamental / Governança no setor público / Controles internos segundo o COSO I e o COSO II – ERM (Enterprise Risk Management) 
	Auditoria Governamental / Governança no setor público / Controles internos segundo o COSO I e o COSO II – ERM (Enterprise Risk Management) 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - AUDITORIA / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q154.
	Auditoria Governamental / Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions); Normas da INTOSAI: código de ética e padrões de auditoria 
	Auditoria Governamental / Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions); Normas da INTOSAI: código de ética e padrões de auditoria 
	Auditoria Governamental / Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria / Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions); Normas da INTOSAI: código de ética e padrões de auditoria 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q155.
	Auditoria Governamental / Normas de auditoria do TCU (Portaria-TCU nº 280/2010) 
	Auditoria Governamental / Normas de auditoria do TCU (Portaria-TCU nº 280/2010) 
	Auditoria Governamental / Normas de auditoria do TCU (Portaria-TCU nº 280/2010) 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q156.
	Auditoria Governamental / Auditoria de regularidade e auditoria operacional 
	Auditoria Governamental / Auditoria de regularidade e auditoria operacional 
	Auditoria Governamental / Auditoria de regularidade e auditoria operacional 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE




	Q157.
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Plano de auditoria baseado no risco; Atividades preliminares 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Plano de auditoria baseado no risco; Atividades preliminares 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Plano de auditoria baseado no risco; Atividades preliminares 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE




	Q158.
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Determinação de escopo 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Determinação de escopo 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Determinação de escopo 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE




	Q159.
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Exame e avaliação do controle interno 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Exame e avaliação do controle interno 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Exame e avaliação do controle interno 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q160.
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Risco inerente, de controle e de detecção 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Risco inerente, de controle e de detecção 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Risco inerente, de controle e de detecção 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - CONTABILIDADE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q161.
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Matriz de Planejamento; Programa de auditoria 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Matriz de Planejamento; Programa de auditoria 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Matriz de Planejamento; Programa de auditoria 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q162.
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Papéis de trabalho 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Papéis de trabalho 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Papéis de trabalho 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q163.
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Testes de auditoria 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Testes de auditoria 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Testes de auditoria 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE OBRAS PúBLICAS / TCU / 2011 / CESPE




	Q164.
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Importância da amostragem estatística em auditoria 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Importância da amostragem estatística em auditoria 
	Auditoria Governamental / Planejamento de auditoria / Importância da amostragem estatística em auditoria 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / CNJ / 2013 / CESPE




	Q165.
	Auditoria Governamental / Execução da auditoria / Técnicas e procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica, exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica 
	Auditoria Governamental / Execução da auditoria / Técnicas e procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica, exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica 
	Auditoria Governamental / Execução da auditoria / Técnicas e procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica, exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica 
	Fonte: CONTADOR / SEDUC/AM / 2011 / CESPE




	Q166.
	Auditoria Governamental / Evidências / Caracterização de achados de auditoria; Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização 
	Auditoria Governamental / Evidências / Caracterização de achados de auditoria; Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização 
	Auditoria Governamental / Evidências / Caracterização de achados de auditoria; Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q167.
	Auditoria Governamental / Comunicação dos resultados: relatórios de auditoria 
	Auditoria Governamental / Comunicação dos resultados: relatórios de auditoria 
	Auditoria Governamental / Comunicação dos resultados: relatórios de auditoria 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q168.
	Auditoria Governamental / Monitoramento; Supervisão e Controle de Qualidade 
	Auditoria Governamental / Monitoramento; Supervisão e Controle de Qualidade 
	Auditoria Governamental / Monitoramento; Supervisão e Controle de Qualidade 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q169.
	Auditoria Governamental / Procedimentos em processos de prestação de contas da Administração Pública Federal / Peças e conteúdos do processo de contas e do relatório de gestão, conforme disposto na IN n.º 63/2010 
	Auditoria Governamental / Procedimentos em processos de prestação de contas da Administração Pública Federal / Peças e conteúdos do processo de contas e do relatório de gestão, conforme disposto na IN n.º 63/2010 
	Auditoria Governamental / Procedimentos em processos de prestação de contas da Administração Pública Federal / Peças e conteúdos do processo de contas e do relatório de gestão, conforme disposto na IN n.º 63/2010 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE




	Q170.
	Análise de Informações / Banco de dados relacionais / Conceitos básicos e características 
	Análise de Informações / Banco de dados relacionais / Conceitos básicos e características 
	Análise de Informações / Banco de dados relacionais / Conceitos básicos e características 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q171.
	Análise de Informações / Banco de dados relacionais / Tabelas, visões (views) e índices 
	Análise de Informações / Banco de dados relacionais / Tabelas, visões (views) e índices 
	Análise de Informações / Banco de dados relacionais / Tabelas, visões (views) e índices 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / TCE/RO / 2013 / CESPE




	Q172.
	Análise de Informações / Noções de modelagem dimensional: conceito e aplicações 
	Análise de Informações / Noções de modelagem dimensional: conceito e aplicações 
	Análise de Informações / Noções de modelagem dimensional: conceito e aplicações 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q173.
	Análise de Informações / Noções de mineração de dados / Conceituação e características. Modelo de referência CRISP-DM. Técnicas para pré-processamento de dados. Técnicas e tarefas de mineração de dados. Classificação. Regras de associação. Análise de agrupamentos (clusterização). Detecção de anomalias. Modelagem preditiva. Aprendizado de máquina. Mineração de texto 
	Análise de Informações / Noções de mineração de dados / Conceituação e características. Modelo de referência CRISP-DM. Técnicas para pré-processamento de dados. Técnicas e tarefas de mineração de dados. Classificação. Regras de associação. Análise de agrupamentos (clusterização). Detecção de anomalias. Modelagem preditiva. Aprendizado de máquina. Mineração de texto 
	Análise de Informações / Noções de mineração de dados / Conceituação e características. Modelo de referência CRISP-DM. Técnicas para pré-processamento de dados. Técnicas e tarefas de mineração de dados. Classificação. Regras de associação. Análise de agrupamentos (clusterização). Detecção de anomalias. Modelagem preditiva. Aprendizado de máquina. Mineração de texto 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE




	Q174.
	Análise de Informações / Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011): conceitos e aplicação 
	Análise de Informações / Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011): conceitos e aplicação 
	Análise de Informações / Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011): conceitos e aplicação 
	Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q175.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / O ciclo do planejamento em organizações (PDCA) 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / O ciclo do planejamento em organizações (PDCA) 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / O ciclo do planejamento em organizações (PDCA) 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE




	Q176.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Balanced Scorecard (BSC) 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Balanced Scorecard (BSC) 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Balanced Scorecard (BSC) 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q177.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Análise de ambiente interno e externo 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Análise de ambiente interno e externo 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Análise de ambiente interno e externo 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q178.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Negócio, missão, visão de futuro, valores; Ferramentas de análise de ambiente: análise SWOT, análise de cenários, matriz GUT 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Negócio, missão, visão de futuro, valores; Ferramentas de análise de ambiente: análise SWOT, análise de cenários, matriz GUT 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Negócio, missão, visão de futuro, valores; Ferramentas de análise de ambiente: análise SWOT, análise de cenários, matriz GUT 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE




	Q179.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Indicadores de desempenho 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Indicadores de desempenho 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gestão e planejamento estratégico / Indicadores de desempenho 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q180.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gerência de projetos e PMBOK / Conceitos básicos 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gerência de projetos e PMBOK / Conceitos básicos 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gerência de projetos e PMBOK / Conceitos básicos 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q181.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q182.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Governança de TI (COBIT 5) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Governança de TI (COBIT 5) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Governança de TI (COBIT 5) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos 
	Fonte: GERENTE DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE




	Q183.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Ciclo de vida do software 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Ciclo de vida do software 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Ciclo de vida do software 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q184.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q185.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software: Análise por pontos de função 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software: Análise por pontos de função 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software: Análise por pontos de função 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q186.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software / CMMI 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software / CMMI 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software / CMMI 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q187.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software / MPS/BR 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software / MPS/BR 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software / MPS/BR 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q188.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q189.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação e especificação 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação e especificação 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação e especificação 
	Fonte: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - CARGO 12 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q190.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / Scrum, Kanban 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / Scrum, Kanban 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / Scrum, Kanban 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q191.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / XP 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / XP 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / XP 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE




	Q192.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / TDD, BDD e DDD 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / TDD, BDD e DDD 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Metodologias ágeis / TDD, BDD e DDD 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q193.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Testes de software (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho e Carga) 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Testes de software (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho e Carga) 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Testes de software (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho e Carga) 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q194.
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Noções básicas de interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePing) e de Governo digital 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Noções básicas de interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePing) e de Governo digital 
	Gestão, Governança de TI e Engenharia de Software / Noções básicas de interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePing) e de Governo digital 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q195.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle SQL 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle SQL 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle SQL 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q196.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q197.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Banco de Dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Banco de Dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Banco de Dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q198.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Servidores de aplicação Java EE / JBoss EAP 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Servidores de aplicação Java EE / JBoss EAP 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Servidores de aplicação Java EE / JBoss EAP 
	Fonte: ARQUITETO DE SISTEMA / MEC / 2015 / CESPE




	Q199.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Servidores de aplicação Java EE / Tomcat 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Servidores de aplicação Java EE / Tomcat 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Servidores de aplicação Java EE / Tomcat 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE




	Q200.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Linguagem de programação Java 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Linguagem de programação Java 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Linguagem de programação Java 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q201.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Ferramentas de desenvolvimento e versionamento de código-fonte / Eclipse IDE 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Ferramentas de desenvolvimento e versionamento de código-fonte / Eclipse IDE 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Ferramentas de desenvolvimento e versionamento de código-fonte / Eclipse IDE 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SISTEMA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q202.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Ferramentas de desenvolvimento e versionamento de código-fonte / Subversion, Git 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Ferramentas de desenvolvimento e versionamento de código-fonte / Subversion, Git 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Ferramentas de desenvolvimento e versionamento de código-fonte / Subversion, Git 
	Fonte: ANALISTA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / SERPRO / 2013 / CESPE




	Q203.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Java Server Faces (JSF 1.x e 2.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Java Server Faces (JSF 1.x e 2.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Java Server Faces (JSF 1.x e 2.x) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q204.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Enterprise Java Beans (EJB 3.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Enterprise Java Beans (EJB 3.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Enterprise Java Beans (EJB 3.x) 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q205.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Java Persistence API (JPA 2.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Java Persistence API (JPA 2.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Java Persistence API (JPA 2.x) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q206.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Hibernate 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Hibernate 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Hibernate 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q207.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Spring Framework (4.x) e Spring Security 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Spring Framework (4.x) e Spring Security 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Java EE e frameworks / Spring Framework (4.x) e Spring Security 
	Fonte: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE - ANáLISE DE SISTEMAS / PEFOCE/CE / 2012 / CESPE




	Q208.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Noções e conceitos de desenvolvimento para dispositivos móveis 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Noções e conceitos de desenvolvimento para dispositivos móveis 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Noções e conceitos de desenvolvimento para dispositivos móveis 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SISTEMA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q209.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Análise estática de código fonte 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Análise estática de código fonte 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Análise estática de código fonte 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA DE SOLUçõES DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q210.
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / JavaScript 
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / JavaScript 
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / JavaScript 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q211.
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / HTML5 
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / HTML5 
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / HTML5 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE




	Q212.
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / CSS3 
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / CSS3 
	Desenvolvimento de Sistemas / Frontend Web / CSS3 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q213.
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Padrões de Projeto 
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Padrões de Projeto 
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Padrões de Projeto 
	Fonte: DESENVOLVEDOR / MEC / 2015 / CESPE




	Q214.
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Service Oriented Architecture (SOA); Princípios (Service-Orientation Design Principles) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Service Oriented Architecture (SOA); Princípios (Service-Orientation Design Principles) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Service Oriented Architecture (SOA); Princípios (Service-Orientation Design Principles) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q215.
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Padrões SOA (SOA Patterns). Sistema de Governança SOA. SOAP. REST 
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Padrões SOA (SOA Patterns). Sistema de Governança SOA. SOAP. REST 
	Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura de software / Padrões SOA (SOA Patterns). Sistema de Governança SOA. SOAP. REST 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q216.
	Desenvolvimento de Sistemas / Modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP 
	Desenvolvimento de Sistemas / Modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP 
	Desenvolvimento de Sistemas / Modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q217.
	Desenvolvimento de Sistemas / Continuous Integration e Continuous Delivery / Práticas de Integração Contínua 
	Desenvolvimento de Sistemas / Continuous Integration e Continuous Delivery / Práticas de Integração Contínua 
	Desenvolvimento de Sistemas / Continuous Integration e Continuous Delivery / Práticas de Integração Contínua 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE




	Q218.
	Desenvolvimento de Sistemas / Continuous Integration e Continuous Delivery / Noções de DevOps 
	Desenvolvimento de Sistemas / Continuous Integration e Continuous Delivery / Noções de DevOps 
	Desenvolvimento de Sistemas / Continuous Integration e Continuous Delivery / Noções de DevOps 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q219.
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Endereçamento e protocolos da família TCP/IP 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Endereçamento e protocolos da família TCP/IP 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Endereçamento e protocolos da família TCP/IP 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q220.
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Noções de protocolos de roteamento OSPF e BGP 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Noções de protocolos de roteamento OSPF e BGP 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Noções de protocolos de roteamento OSPF e BGP 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q221.
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Redes de longa distância: MPLS 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Redes de longa distância: MPLS 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Redes de longa distância: MPLS 
	Fonte: ADMINISTRADOR DE REDE / MEC / 2015 / CESPE




	Q222.
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Redes sem fio: padrões 802.11 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Redes sem fio: padrões 802.11 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Redes sem fio: padrões 802.11 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q223.
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Voz sobre IP (Codecs, RTP, Projeto em VoIP); Telefonia IP 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Voz sobre IP (Codecs, RTP, Projeto em VoIP); Telefonia IP 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Voz sobre IP (Codecs, RTP, Projeto em VoIP); Telefonia IP 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q224.
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Videoconferência (SIP, H323) 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Videoconferência (SIP, H323) 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Videoconferência (SIP, H323) 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q225.
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Qualidade de Serviços (QoS); Noções de roteamento de tráfego multicast 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Qualidade de Serviços (QoS); Noções de roteamento de tráfego multicast 
	Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Qualidade de Serviços (QoS); Noções de roteamento de tráfego multicast 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q226.
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Conceitos básicos e noções de administração / Ambiente Windows 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Conceitos básicos e noções de administração / Ambiente Windows 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Conceitos básicos e noções de administração / Ambiente Windows 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q227.
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Conceitos básicos e noções de administração / Ambiente Linux 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Conceitos básicos e noções de administração / Ambiente Linux 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Conceitos básicos e noções de administração / Ambiente Linux 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q228.
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Serviços de diretório: / Active Directory 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Serviços de diretório: / Active Directory 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Serviços de diretório: / Active Directory 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q229.
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Serviços de diretório: / LDAP 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Serviços de diretório: / LDAP 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Serviços de diretório: / LDAP 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q230.
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Interoperabilidade 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Interoperabilidade 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Interoperabilidade 
	Fonte: GERENTE DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE




	Q231.
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Cloud Computing 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Cloud Computing 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Cloud Computing 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q232.
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Virtualização 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Virtualização 
	Infraestrutura de TI / Servidores Windows e Linux / Virtualização 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q233.
	Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados / Conceitos básicos, noções de administração, topologia típica de ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade, balanceamento de carga, fail-over e replicação de estado 
	Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados / Conceitos básicos, noções de administração, topologia típica de ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade, balanceamento de carga, fail-over e replicação de estado 
	Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados / Conceitos básicos, noções de administração, topologia típica de ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade, balanceamento de carga, fail-over e replicação de estado 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q234.
	Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados / Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho 
	Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados / Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho 
	Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados / Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q235.
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Conceitos básicos 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Conceitos básicos 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Conceitos básicos 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q236.
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Serviços de armazenamento, padrões de disco e de interfaces 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Serviços de armazenamento, padrões de disco e de interfaces 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Serviços de armazenamento, padrões de disco e de interfaces 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - ANáLISE DE SUPORTE / TJ/ES / 2011 / CESPE




	Q237.
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / RAID 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / RAID 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / RAID 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q238.
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q239.
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de backup 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de backup 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de backup 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q240.
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Deduplicação. ILM – Information Lifecycle Management 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Deduplicação. ILM – Information Lifecycle Management 
	Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Deduplicação. ILM – Information Lifecycle Management 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q241.
	Infraestrutura de TI / Servidores de aplicação Java EE: conceitos básicos e noções de administração 
	Infraestrutura de TI / Servidores de aplicação Java EE: conceitos básicos e noções de administração 
	Infraestrutura de TI / Servidores de aplicação Java EE: conceitos básicos e noções de administração 
	Fonte: DESENVOLVEDOR / MEC / 2015 / CESPE




	Q242.
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio 
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio 
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q243.
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança; Políticas de classificação da informação 
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança; Políticas de classificação da informação 
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança; Políticas de classificação da informação 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q244.
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 27001:2013 - Sistemas de gestão da segurança da informação 
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 27001:2013 - Sistemas de gestão da segurança da informação 
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 27001:2013 - Sistemas de gestão da segurança da informação 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q245.
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 27002:2013 - Código de prática para controles de segurança da informação 
	Segurança da Informação / Segurança da Informação / Normativos associados / NBR ISO/IEC n° 27002:2013 - Código de prática para controles de segurança da informação 
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