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Q1.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

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

De acordo com as ideias do texto CB2A1-I,

os avanços em pesquisa durante a transição do século XX

para o século XXI foram os que, historicamente,

mais trouxeram benefícios para a sociedade.

• CERTO

• ERRADO
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Q2.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

O texto, tipicamente argumentativo, apresenta informações

acerca do ensino superior com o propósito de convencer

o leitor da importância desse nível de ensino na formação

educacional do cidadão brasileiro.

• CERTO

• ERRADO
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Q3.

Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da 

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde, 

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, 

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo 

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

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil 

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os 

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o 

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas 

primárias e o conhecimento do abc. 

A muitos desses pregoeiros do progresso seria 

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é 

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica 

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros



elementos fundamentais da educação, que a completem, 

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

nas mãos de um cego.

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

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

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

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

próximos itens.

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

uma ideia de finalidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q4.

TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do

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

processos que culminaram consolidando-o como instituição e

ampliando sua área de atuação.

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,

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

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos

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

Fazenda (defensor do fisco).

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

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

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

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

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no

âmbito federal.

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

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque

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

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

ouvidoria da sociedade brasileira.

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

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

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q5.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

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

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1-I,

julgue os itens que se seguem.

Na linha 36, a expressão “a isso” retoma, de forma imediata

e restrita, o termo “sociedade”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q6.



Texto 13A1AAA

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito

de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição

de condenados foi-se extinguindo. Em algumas dezenas

de anos, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão

penal: o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado

simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto,

dado como espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito que dava

um “fecho” ao crime mantinha com ele afinidades espúrias:

igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em selvageria,

acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos

queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos

crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminoso, os juízes

com assassinos, invertendo no último momento os papéis,

fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração.

A punição vai-se tornando a parte mais velada do

processo penal, provocando várias consequências: deixa o

campo da percepção quase diária e entra no da consciência

abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua

intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar

o homem do crime, e não mais o abominável teatro.

Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados

corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código.

Porém julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias,

as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente

ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio

delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as

perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e

desejos. Dir-se-ia que não são eles que são julgados; se são

invocados, é para explicar os fatos a serem julgados e

determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no

crime. As sombras que se escondem por trás dos elementos da

causa é que são, na realidade, julgadas e punidas.

O juiz de nossos dias — magistrado ou jurado — faz

outra coisa, bem diferente de “julgar”. E ele não julga mais

sozinho. Ao longo do processo penal, e da execução da pena,

prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças

e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento

principal: peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da

aplicação das penas, educadores, funcionários da administração

penitenciária fracionam o poder legal de punir. Dir-se-á,

no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de

julgar; os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um

julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Todo o

aparelho que se desenvolveu há anos, em torno da aplicação

das penas e de seu ajustamento aos indivíduos, multiplica as

instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da

sentença.

Michel Foucault. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel

Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 8-26 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

13A1AAA, julgue os itens a seguir.

No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto,

as formas verbais no gerúndio relacionam-se, por coesão, ao

termo “tal rito” (R.7).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q7.

Em um momento no qual a presença da inteligência

artificial na vida cotidiana frequentemente gera medo

e paranoia na mesma proporção em que fascina, pode ser

mesmo assustador descobrir que 99% de todas as traduções

são feitas, atualmente, com o auxílio de máquinas.

A informação consta do mais recente relatório de uma

organização dedicada a fazer avançar o uso do computador

nessa atividade, que, particularmente em sua vertente

literária, pleiteia para si o status de arte — ou, no mínimo,

de processo criativo.

“A cada dia do ano de 2016, mais de 250 bilhões

de palavras foram traduzidas por máquinas”, contabiliza

o estudo. É um cenário devastador para os tradutores

profissionais. E, de fato, muitos foram dispensados ao longo

das últimas décadas, exceto um punhado de privilegiados,

pois aquilo de que ainda não se tem notícia é que algum

romance, conto ou poema tenha sido traduzido inteira e,

sobretudo, satisfatoriamente por algoritmos.

Uma primeira e boa razão para isso é que

até a menos sofisticada das recriações de uma língua a outra

não se faz palavra por palavra. É curioso que o tal relatório

venha nos contar hiperbolicamente as vantagens do

computador com base nessa falsa medida de eficiência.

O espantoso avanço das máquinas sobre o engenho

humano nessa área só começou, precisamente, quando seus

desenvolvedores perceberam que a linguagem humana

transcende o nível lexical: ela é sempre texto — uma interação

verbal com um fim específico — e, principalmente, contexto.

Christian Schwartz. Avanço da tradução por máquinas gera debate sobre papel de

humanos na tarefa. Internet: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

antecedente, julgue os itens seguintes.

O emprego do advérbio “precisamente” (R.25) enfatiza o nexo

causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por

computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que

uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.

• CERTO

• ERRADO
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Q8.

O ensino superior no Brasil é oferecido por 

universidades, centros universitários, faculdades, institutos 

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode 

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura 

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação 

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) 

e strictu sensu (mestrados e doutorados). 

Além da forma presencial, em que o aluno deve 

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações, 

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância. 

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno 

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta 

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,



com aulas em sala e também a distância. 

A Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação, 

é a unidade responsável por afiançar que a legislação 

educacional seja cumprida para garantir a qualidade 

dos cursos superiores do país. 

Para medir a qualidade dos cursos de graduação 

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da 

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado 

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados 

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média 

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição, 

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas 

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

A vírgula logo após “país” (R.21) é de emprego facultativo,

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO
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Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.



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

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

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

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

• CERTO

• ERRADO
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Q10.

O avião demorou a decolar, havia nevascas pela

Europa, fui parar em Copenhague, perdi a conexão em Paris,

me mandaram para Buenos Aires, mas gostei de chegar em

casa quase à meia-noite. O menino já estaria dormindo, e

mesmo a Vanda logo iria para a cama. Estaria bicando um

vinho, ou fechando as cortinas, ou tomando um banho, ou em

frente ao espelho, catando fios de cabelo branco, para mim era

importante pegá-la desprevenida, queria ver com que gênero de

surpresa me receberia. Girei a chave, na sala havia uma árvore

de Natal, a Vanda estava no quarto, do corredor ouvi sua voz.

Devo ter aberto a porta com muito ímpeto, pois a babá, que

estava sentada na ponta da cama, se levantou num pulo. Mas o

menino não se mexeu, continuou recostado na cabeceira com

os olhos fitos na televisão.

Chico Buarque. Budapeste. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 (com adaptações).

Dá licença, dona Rachel, para eu contar o que sucedeu

depois daquele dia em que Conceição viu o Vicente “sumir-se

no nevoeiro dourado da noite, passando a galope, como um

fantasma, por entre o vulto sombrio dos serrotes”. A senhora

sabe que eles eram um do outro, desde o começo desta história

de ir embora e de ficar. Pois bem. Vicente voltou no mesmo

galope para o olhar de Conceição, já que pior do que a seca é

a solidão, essa sede que mata a alma da gente.

Os dois se casaram, como tinha de ser, em tempo de

chuva no Quixadá. E tiveram tantos filhos, seus e das secas, e

tantos netos, e tantos descendentes que povoaram o sertão de

bem-querer e de coragem.

Sim, foi vagaroso até que o “feijão grelasse,

enramasse, florasse, que o milho abrisse as palmas, estendesse

o pendão, bonecasse, e lentamente endurecesse o caroço; e que

ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as

raízes negras...”. Foram cem anos, até que nascessem Marias

e Josés, rainhas do doce e reis da palma, e outras Inácias, entre

fé e semeadura. Foram cem anos até haver a sombra da

mandala, a multiplicação do gado, a terra de tudo.

Ainda não tem água e há o lamento, mas aconteceu

também de o sertanejo aprender a reinventar a lida e semear a

felicidade. Essas são as gentes da Conceição e do Vicente —

que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo

diz: “Não me deixes”.

É assim, dona Rachel, a história que o jornal conta

neste quarto ano de “seca encarrilhada”, no dizer do povo. São

outros quinze.28

Internet: <https://especiais.opovo.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto precedente.



Na linha 4, o acento indicativo de crase em “à meia-noite”

poderia ser suprimido, sem comprometimento da correção

gramatical do texto, uma vez que é facultativo o uso de artigo

definido feminino antes de termos que indicam horário, como

“meia-noite”.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q11.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

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

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondências oficiais (Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal) / Adequação da linguagem ao tipo de

documento

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

Q12.

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 / Correspondências oficiais (Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal) / Adequação do formato do texto ao

gênero

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q13.

Não se concebe que um ato normativo de qualquer

natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou

impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos

normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do

próprio Estado de direito: é inaceitável que um texto legal não seja

entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois,

necessariamente, clareza e concisão.

Brasil. Presidência da República. Manual de Redação da

Presidência da República. 2.ª ed. Brasília, 2002.

Considerando o fragmento de texto apresentado, julgue os seguintes

itens, de acordo com o disposto no Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR).

A redação dos atos normativos deve permitir que cada cidadão,

a partir de suas condições próprias de leitura, atribua ao texto

legal sua própria interpretação.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q14.

O ensino superior no Brasil é oferecido por 

universidades, centros universitários, faculdades, institutos 

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode 

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura 

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação 

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) 

e strictu sensu (mestrados e doutorados). 

Além da forma presencial, em que o aluno deve 

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações, 

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância. 

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno 

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta 

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais, 

com aulas em sala e também a distância. 

A Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação, 

é a unidade responsável por afiançar que a legislação 

educacional seja cumprida para garantir a qualidade 

dos cursos superiores do país. 

Para medir a qualidade dos cursos de graduação 

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da



Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado 

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados 

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média 

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição, 

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas 

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

Caso o termo “ponderada” (R.27) fosse substituído por

calculada, a coerência do texto seria mantida, embora seus

sentidos fossem alterados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q15.

Paulo, Tiago e João, analistas de sistema do BNB, têm,

cada um deles, uma única e diferente formação: engenharia da

informação (EI), sistemas de informação (SI) ou ciência da

computação (CC). Suas idades são 25, 27 e 29 anos. João não

é formado em EI e tem 25 anos de idade. O analista formado em

SI tem 29 anos de idade. Paulo não é formado em CC, e sua idade

não é 29 anos.

A respeito desses analistas, de suas formações e de suas idades,

julgue os itens que se seguem.

Paulo tem 27 anos de idade.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q16.

A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas-verdade

de proposições compostas a partir das proposições simples

P, Q e R.



Julgue os itens seguintes, considerando o correto preenchimento da

tabela anterior, se necessário.

Os elementos da coluna da tabela-verdade correspondente à

proposição P∧(Q∨R), de cima para baixo, na ordem em que

aparecem, são V / V / V / V / F / V / F / F.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q17.

Texto CB1A6AAA

A centralidade das relações entre a argumentação e a

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

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

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa

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

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas

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

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

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

especialistas devidamente credenciados.

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

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

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

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

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Diagramas Lógicos, Equivalências e Leis de De Morgan

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



Q18.

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

combinação dos símbolos

colocados seguindo um padrão

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

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

.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

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

Q19.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

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

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

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

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

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

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q20.

Um tabuleiro quadrado e quadriculado, semelhante a um 

tabuleiro de xadrez, com 12 linhas e 12 colunas, e, portanto, com 12 × 12 = 144 quadradinhos pintados: 54, na cor azul; 30, na cor 

marrom; 40, na cor amarela; e 20, na cor verde. A cada quadradinho 

é associado um cartão com dois números, que indicam a posição do 

quadradinho no tabuleiro; o primeiro número corresponde ao



número da linha, e o segundo corresponde ao número da coluna. 

Por exemplo, o cartão com os números 5,10 corresponde ao 

quadradinho posicionado na linha 5 e na coluna 10. Esses cartões 

estão em uma urna, da qual podem ser retirados aleatoriamente. 

A respeito desse tabuleiro e desses cartões, julgue os itens a seguir. 

A probabilidade de retirar dessa caixa, de maneira aleatória,

um cartão correspondente a um quadrado pintado na cor azul

é superior a 1/3.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q21.

Um banco comercial realizou um evento de negócios na

cidade de Fortaleza – CE. Após as reuniões, os participantes

do evento visitaram pontos turísticos da cidade: 95 dos participantes

visitaram o Mercado Central, 80 visitaram o Espigão de Iracema

e 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Do total de

participantes, 30 visitaram somente o Mercado Central, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, 35 visitaram o Mercado Central e

o Espigão de Iracema, e 20 visitaram esses três pontos turísticos.

Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo

menos, um desses três pontos turísticos, julgue os itens

subsequentes.

Mais de 15 dos participantes do evento visitaram somente o

Centro Cultural Dragão do Mar.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q22.

A sequência infinita A1, A2, A3, A4, ... é definida da seguinte

maneira: para cada j = 1, 2, 3, 4, ...,

Aj = 1, se j for múltiplo de 3;

Aj = 3, se j ! 1 for múltiplo de 3;

Aj = 5, se j ! 2 for múltiplo de 3.

Dessa forma, por exemplo, A1 = 3 e A2 = 5.

Com base nessas

informações, julgue os itens seguintes.

O produto A14 × A30 é igual a 8.



• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q23.

Visto que a virtude se relaciona com paixões e ações, e é

às paixões e ações voluntárias que se dispensa louvor e censura,

enquanto as involuntárias merecem perdão e às vezes piedade, é

talvez necessário a quem estuda a natureza da virtude distinguir o

voluntário do involuntário. Tal distinção terá também utilidade para

o legislador no que tange à distribuição de honras e castigos. São,

pois, consideradas involuntárias aquelas coisas que ocorrem sob

compulsão ou por ignorância; e é compulsório ou forçado aquilo

cujo princípio motor se encontra fora de nós e para o qual em nada

contribui a pessoa que age e que sente a paixão — por exemplo, se

tal pessoa fosse levada a alguma parte pelo vento ou por homens

que dela se houvessem apoderado.

(...)

No que tange a dar ou receber dinheiro, a mediania é a

generosidade; o excesso é a prodigalidade, e a deficiência, a

mesquinhez, mas o indivíduo pródigo e o mesquinho são excessivos

e carentes de maneiras opostas entre si; o pródigo se excede em

dar e é deficiente em obter, enquanto o mesquinho se excede

em obter e é deficiente em dar.

Aristóteles. Ética a Nicômaco. In: Os pensadores. (Org.) José A. M.

Pessanha. 4.ª ed. Vol. 2. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (com adaptações).

A partir do fragmento de texto antecedente, julgue os itens a seguir.

Segundo Aristóteles, é preciso identificar entre as ações e as

paixões as que sejam voluntárias, ou seja, aquelas que

dependem da vontade, a fim de se reconhecer seu aspecto

ético.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q24.

A respeito da ética, da moral, de valores e democracia, julgue os

itens a seguir.

A vida do ser humano em comunidade teve como consequência

a construção e a aquisição de valores acerca do bem e do mal,

do justo e do injusto, que se tornaram costumes aceitos que,

transmitidos de geração para geração, passaram a constituir o

domínio da ética e da moral.

• CERTO

• ERRADO



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

Ética no Serviço Público / Ética e função pública

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

Q25.

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

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto no 1.171/ 1994

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q26.

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

Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios

éticos não podem ser utilizados como instrumento de

interpretação da CF e das leis.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei Complementar no 840/2011 e alterações

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q27.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX 

 

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX 

 

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar 

 

 

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo 

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível 

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado 

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o 

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto, 

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário. 

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no 

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo 

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no 

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor 

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos 

cofres públicos os valores gastos a título de despesas 

extraordinárias com o reparo do veículo. 

 

 

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético



apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei 

nº 8.112/1990. 

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que

conduzia o veículo, em razão da natureza e gravidade da sua

falta bem como dos danos desta provenientes.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q28.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício

das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário.

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,

no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

da Lei nº 8.429/1992 e os princípios e normas de ética

do servidor público,

o ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa,

uma vez que não se admite conduta culposa para a

configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Lei Orgânica do Distrito Federal

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

Q29.

Ainda no que se refere à LODF, julgue os seguintes itens.

Para prestar determinado serviço público sob regime de

permissão, o governo do DF, segundo a LODF, estará

dispensado de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Lei Orgânica do TCDF

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

Q30.

Julgue os próximos itens, acerca da jurisdição e da Lei Orgânica do TCDF.



Nas tomadas de contas de uma entidade pública do DF, devem

ser incluídos todos os recursos extraorçamentários, mesmo

aqueles que não sejam geridos por ela.

• 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: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q31.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.

A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos

são fundamentos da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais

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

Q32.

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

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q33.

Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos

e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue

os seguintes itens.

A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais

fundamentais decorrentes do devido processo legal aplicáveis

tanto ao cidadão em geral quanto aos servidores públicos.

• 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: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q34.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

O reconhecimento de convenções e acordos coletivos de

trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos

servidores ocupantes de cargo público.

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

Q35.

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

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro

seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,

nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q36.

Com relação aos direitos e às garantias fundamentais

constitucionalmente assegurados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, indivíduo civilmente identificado não será

submetido à identificação criminal.

• 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

Q37.

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: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q38.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Será compartilhado o domínio de rio que banhe mais de um

estado-membro, pertencendo a cada um deles a parte que

adentrar o seu território.

• 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 DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q39.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Caso não exista lei federal que disponha normas gerais

relativas a tecnologia, os estados poderão exercer a

competência legislativa plena, necessária ao atendimento de

suas peculiaridades.

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

Q40.

Um cidadão brasileiro deseja impedir a construção de uma 

usina nuclear em determinado estado da Federação no qual ele tem 

domicílio. Nesse sentido, ele ajuizou ação civil pública na justiça 

comum amparado pelos seguintes argumentos: a garantia do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

o princípio da equidade intergeracional e do desenvolvimento 

sustentável e, ainda, a impossibilidade da construção, visto que há 

um cemitério na área em que se deseja construir a usina. 

 

 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se 

seguem, com base em aspectos legais a ela relacionados.



O estado-membro não poderá propor nem aprovar legislação

que autorize a criação da usina nuclear, porque, caso o faça,

essa lei será declarada inconstitucional.

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

Q41.

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

julgue os itens seguintes, relativos ao Estado federal brasileiro

e à sua organização político-administrativa.

As leis orgânicas dos municípios podem criar conselhos

ou órgãos de contas municipais para exercer o controle

externo do Poder Executivo municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q42.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

Os requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins de

aposentadoria serão reduzidos em cinco anos no caso de

professor da rede pública de ensino que tenha exercido, ainda

que parcialmente, a função de magistério.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q43.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

A investidura em emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público, que pode ser promovido por meio

de provas ou simplesmente por meio de avaliação de títulos.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q44.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o

manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria

daquilo que ele expressar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura

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

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

Q45.

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 / Funcionamento e atribuições

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

Q46.

No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo,

julgue os itens subsequentes.

Perderá o mandato o deputado federal que for investido no

cargo de chefe de missão diplomática temporária.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE



Q47.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

O presidente da República, embora nomeie os ministros que

compõem o Supremo Tribunal Federal, não interfere na função

jurisdicional desse órgão.

• 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

Q48.

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 DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE

Q49.

No que se refere a disposições constitucionais sobre o Poder

Executivo e o Legislativo, julgue os próximos itens.

As comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes

investigatórios próprios das autoridades judiciais, ressalvadas

as determinações de busca e apreensão domiciliar, de quebra

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

reserva de jurisdição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Sistema Tributário Nacional

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q50.

Ainda de acordo com a CF, julgue os seguintes itens.

A CF determina que, havendo possibilidade, os impostos 

terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade



econômica do contribuinte.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Finanças Públicas

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

Q51.

Com relação às finanças públicas e ao sistema tributário nacional,

julgue os itens subsequentes.

Cabem ao Banco Central a emissão de moeda, a função de

depositário das disponibilidades de caixa da União e a

atribuição de conceder empréstimos ao Tesouro Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Direito administrativo / Fontes, conceito e objeto

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

Q52.

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, classificação e espécies

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

Q53.

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



Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q54.

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos

Humanos e a Constituição Federal de 1988, ninguém será privado

da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Acerca da aplicação dessa garantia constitucional, bem como do

contraditório e da ampla defesa, julgue os itens a seguir.

Para anular ato administrativo que tenha impacto em direito

individual, a administração tem de observar o devido processo

legal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Disposições constitucionais aplicáveis

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

Q55.

Julgue os itens subsequentes, relativos a controle da administração

pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo

federal e improbidade administrativa.

Embora a competência conferida aos agentes públicos seja

irrenunciável, há situações específicas em que, conforme

a conveniência, a lei permite que ocorra a delegação

ou a avocação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies

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

Q56.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que

compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes

públicos.

• 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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q57.



Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

direta ou indiretamente, pelo poder público.

• 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: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q58.

Em 2015, Sara era servidora pública estável de

determinado órgão. No ano seguinte, ela foi aprovada em concurso

público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público,

nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado

efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano.

Em 2018, Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e,

consequentemente, no estágio probatório.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz

das disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos

Civis da União.

Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher

os seguintes requisitos básicos: ter nacionalidade brasileira,

gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações

eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido

para o cargo, idade mínima de dezoito anos e aptidão física

e mental.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Vacância

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

Q59.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens

subsecutivos.

Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja

exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de

infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez

que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá

efeitos na esfera administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Remuneração



Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q60.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as

seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais,

incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento,

nas condições indicadas em lei.

• 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: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q61.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário.

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei

nº 8.112/1990.

A conduta do servidor que conduzia o veículo configura

inobservância do dever funcional de zelar pela economia do

material e pela conservação do patrimônio público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Responsabilidade

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

Q62.

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

Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações



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

proibições, julgue os itens subsequentes. 

As sanções penais, civis e administrativas são independentes

entre si, o que justifica a eventual responsabilização civil e

administrativa do servidor, mesmo quando absolvido

criminalmente pela ausência de autoria.

• 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

Q63.

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: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q64.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração

pública de punir internamente as infrações funcionais de seus

servidores e as infrações administrativas cometidas por

particulares com quem o ente público tenha algum vínculo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Regulamentar

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q65.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder

de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico

da administração pública.

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

Q66.

A respeito dos poderes administrativos, de licitações e contratos e

do processo administrativo, julgue os itens subsequentes.

Embora o poder de polícia da administração seja coercitivo, o

uso da força para o cumprimento de seus atos demanda decisão

judicial.

• 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

Q67.

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

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q68.

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 / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q69.

A respeito de organização administrativa, julgue os itens

que se seguem.



Caso uma interpretação equivocada possa ocasionar

problemas para a administração em um órgão público,

será conveniente, para maior controle, que a decisão

a respeito do equívoco seja centralizada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Previsão Constitucional

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q70.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

Pessoa jurídica de direito público será responsabilizada por

danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que seja

comprovado o dolo ou a culpa de quem tiver causado o dano.

• 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 / Tipos de Responsabilidade

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q71.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos fundamentos da

responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito

brasileiro.

Um ato, ainda que lícito, praticado por agente público e que

gere ônus exorbitante a um cidadão pode resultar em

responsabilidade civil do Estado.

• 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

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

Q72.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem

causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q73.

Julgue os itens subsecutivos, concernentes aos serviços públicos.

O princípio da modicidade afasta a possibilidade de adoção de

serviços públicos prestados gratuitamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos

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

Q74.

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 / Formas de prestação e meios de execução / Concessão

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

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

Q75.

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 / Formas de prestação e meios de execução / Permissão

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

Q76.

Julgue os próximos itens, referentes aos serviços públicos.



Caso tenha de abrir processo licitatório visando delegar

a execução de determinado serviço público por contrato

de permissão, a administração pública deverá fazê-lo

na modalidade de concorrência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Autorização

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q77.

No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços

públicos e às formas de outorgas, julgue os itens seguintes.

A autorização é ato administrativo vinculado para a

administração pública.

• 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

Q78.

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: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q79.

Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue

os itens subsequentes.

Ao outorgar determinada atribuição a pessoa não integrante de

sua administração direta, o Estado serve-se da denominada

desconcentração administrativa.

• 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: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q80.

Acerca da administração direta e indireta, julgue os itens que

se seguem.

A administração direta é constituída de órgãos, ao passo

que a administração indireta é composta por entidades

dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias,

que são destinadas a executar serviços públicos de natureza

social e atividades administrativas.

• 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

Q81.

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

Q82.

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: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q83.

Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, julgue os itens

seguintes.

As organizações da sociedade civil de interesse público são

pessoas jurídicas de direito privado que firmam contrato de

gestão com o poder público, com a finalidade de firmar

parceria entre as partes, objetivando o fomento e a execução de

atividades de interesse social, sem fins lucrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q84.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas

por lei e têm capacidade de autoadministração.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q85.

A respeito de organização administrativa, julgue os itens

que se seguem.

Fundação pública é a entidade da administração indireta

vinculada ao ministério cuja área de competência enquadre

a principal atividade dessa fundação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q86.



No que diz respeito à administração pública, julgue os itens a

seguir.

No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar

na assistência médica poderá consistir em empresa pública, se

envolver a geração de lucro, ou fundação pública, se se tratar

de entidade sem fins lucrativos.

• 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: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q87.

Em julho de 2018, em decorrência do Programa Nacional

de Desestatização (PND), a Companhia de Energia do Piauí

(CEPISA), uma sociedade de economia mista, foi vendida,

mediante leilão, para a Equatorial Energia.

A partir dessa informação, julgue os itens seguintes, acerca de

organização administrativa e licitação.

Antes de ser leiloada, a CEPISA, por ser sociedade de

economia mista, era uma entidade integrante da administração

direta.

• 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

Q88.

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: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q89.

A administração pública, além de estar sujeita ao controle 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre 

seus próprios atos.



 

 

Tendo como referência inicial essas 

informações, julgue os itens a seguir, acerca do controle da 

administração pública. 

O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos

atos discricionários exarados pela administração pública,

devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade

desses atos.

• 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

Q90.

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 / Processo administrativo / Lei Federal no 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital no 2.834/2001)

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q91.

Inconformada com a aplicação de uma multa, uma

sociedade privada contratada pelo poder público ingressou

com pedido administrativo de anulação da penalidade. No

curso do processo, o representante legal da sociedade foi

chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A

decisão final manteve a multa, razão por que a sociedade interpôs

recurso administrativo.

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

seguem, considerando as disposições legais acerca de

processo administrativo.

O não atendimento à intimação para comparecimento pelo

representante legal da sociedade importou em renúncia ao

direito da sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações / Conceito, finalidades, princípios e objeto

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE



Q92.

As empresas A, B e C participaram de processo licitatório

no qual se buscava a contratação de empresa para executar obra

em autarquia de determinado município. Findo o processo de

licitação, de acordo com o procedimento previsto em lei, a empresa

A, por ter apresentado proposta mais vantajosa para a

administração, foi contratada para realizar integralmente a obra,

de maneira que todas as etapas, serviços e instalações necessárias

ficaram sob sua responsabilidade, até a entrega final da obra em

condições de entrada em operação.

Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições

da Lei nº 8.666/1993 — Lei de Licitações e Contratos —,

qualquer cidadão poderá requerer à administração municipal

informação sobre os valores referentes à obra realizada

pela empresa A, em observância ao princípio da publicidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q93.

Acerca de licitações, julgue os itens subsequentes.

Em casos de guerra ou de grave perturbação da ordem, é

inexigível a licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações / Modalidades

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q94.

À luz das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, que dispõem

sobre licitações e contratos da administração pública, julgue

os itens a seguir.

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão

e pregão são modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações / Procedimento, revogação e anulação

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q95.



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

julgue os itens que se seguem.

O órgão promotor da licitação poderá fixar prazo para a

apresentação de nova documentação ou de outras propostas,

devidamente escoimadas, se todos os licitantes que participem

do certame forem inabilitados ou todas as propostas,

desclassificadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações / Sanções penais

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q96.

Com relação ao instituto da inexigibilidade de licitação, julgue

os itens subsequentes.

Se comprovado superfaturamento na contratação,

o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente

público serão solidariamente responsabilizados pelos danos

causados ao erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações / Normas gerais de licitação

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

Q97.

Acerca de atos administrativos, licitações e contratos da

administração pública, julgue os itens a seguir.

De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993, qualquer

pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público no

que se refere à ocorrência da prática de crimes nela definidos,

uma vez que estes são de ação penal pública incondicionada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações / Pregão; Decreto Federal no 5.450/2005

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

Q98.

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 / Sistema de registro de preços

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

Q99.

No âmbito da administração pública federal direta, autárquica

e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades

de economia mista e demais entidades controladas, direta ou

indiretamente pela União, as contratações de serviços e a aquisição

de bens, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços,

obedecerão ao disposto no Decreto nº 7.892/2013.

No que se

refere ao sistema de registro de preços, julgue os itens a seguir.

Havendo autorização do órgão gerenciador, o fornecedor

está obrigado a aceitar a adesão de órgão não participante

à ata de registro de preços.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações / Legislação pertinente / Lei no 12.462/2011 (RDC)

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

Q100.

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 / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades e interpretação

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q101.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens seguintes.

A administração pública pode revogar ato próprio

discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente

pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Formalização

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q102.

O teto de um imóvel pertencente à União desabou em

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

decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública

responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação

dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade

pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o

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

preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente,

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

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

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

União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados

quanto a reforma prometida.

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

seguem.

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

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Execução, inexecução, revisão e rescisão

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

Q103.

Acerca de atos administrativos, licitações e contratos da

administração pública, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: O Ministério Público de determinado

estado da Federação, visando reformar seu edifício sede,

firmou contrato administrativo. Iniciada a execução do

contrato, a administração resolveu modificar unilateralmente

o contrato em decorrência de acréscimo quantitativo do objeto

contratado. Assertiva: Nessa situação, o contratado é obrigado

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

realizados até o limite de 50% do valor inicial atualizado do

contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Convênios e consórcios administrativos

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

Q104.

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 Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q105.

No que se refere aos agentes públicos, aos poderes administrativos

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

Existem casos em que mesmo existindo lei específica sobre

determinada matéria, cumpre à administração criar

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

regulamentar, que confere à administração a prerrogativa de

editar atos gerais para alterar e complementar as leis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Elementos

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q106.

No que concerne à administração pública, julgue os itens a seguir.

Os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si

e suas funções são reciprocamente indelegáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos

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

Q107.

Julgue os seguintes itens, a respeito da identificação e delimitação

de processos de negócios.

No mapeamento de determinado processo, é possível

levantar componentes como custos e determinar qual

entrada dará início ao processo de negócio.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processo

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



Q108.

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

subsequentes.

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

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

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

handoffs entre as atividades se comportam de forma distinta

entre a análise do processo As-Is e a do To-Be.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Business Process Modeling

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q109.

Considerando os conceitos de cloud computing e BPM, julgue os

itens que se seguem.

Em um serviço do tipo IaaS, o provedor deve fornecer recursos

com flexibilidade, efetividade, escalabilidade, elasticidade e

segurança.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q110.

A respeito de engenharia de requisitos, julgue os itens a seguir.

A revisão técnica é um procedimento utilizado para validar os

requisitos de um projeto, com o objetivo de identificar

eventuais inconsistências e verificar se os artefatos estão de

acordo com o padrão esperado.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q111.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q112.

Julgue os itens que se seguem, relativos a disciplinas do processo

de desenvolvimento de software.

As decisões sobre migração ou descontinuação de um

software fazem parte da disciplina de requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos

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

Q113.

No que se refere à engenharia de requisitos, julgue os próximos

itens.

Situação hipotética: Ao efetuar a especificação de

requisitos, um analista abrangeu os requisitos de usuário e os

de sistema, tendo incluído entre os requisitos de usuário

os funcionais e os não funcionais. Assertiva: A

especificação realizada pelo analista está correta, pois os

requisitos não funcionais podem ser inseridos nos requisitos

de usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q114.

Acerca dos conceitos de análise e projeto de sistemas em

engenharia de software, julgue os itens subsequentes.

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

de requisitos, consiste em assegurar que o software atenderá

às necessidades levantadas pelo cliente.

• CERTO

• ERRADO



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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Prototipação

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q115.

A respeito de engenharia de requisitos, julgue os itens a seguir.

O protótipo operacional serve para aprimorar o entendimento

de como o sistema deve funcionar, por meio da elucidação dos

requisitos do usuário e da compreensão de suas necessidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Conceitos básicos e aplicações

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

Q116.

No que se refere aos conceitos de usabilidade, comunicabilidade,

acessibilidade e navegabilidade, bem como à arquitetura da

informação, julgue os itens a seguir.

A usabilidade, cujo foco é o usuário, visa tornar fácil

e eficiente o uso de sítios de Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Critérios, recomendações e guias de estilo

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

Q117.

Com referência à engenharia de usabilidade, julgue os próximos

itens.

Identificar categorias e definir os objetivos de teste para cada

categoria são recomendações normalmente consideradas para

a elaboração de teste de usabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Análise de requisitos de usabilidade

Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO DE SISTEMAS / ABIN / 2010 / CESPE

Q118.

Segundo a norma ISO 9241, usabilidade é a capacidade 

que um sistema interativo oferece a seu usuário, em determinado 

contexto de operação, para a realização de tarefas de maneira 

eficaz, eficiente e agradável. Segundo a norma ISO/IEC 9126,



usabilidade é a facilidade com que um usuário pode aprender a 

operar, preparar entradas para um sistema ou componente e 

interpretar as saídas desse sistema. 

Tendo como referência as informações acima, julgue os itens a 

seguir, relativos à engenharia de usabilidade.

As metas de desempenho estabelecidas na especificação de

requisitos de usabilidade correspondem a níveis de

desempenho que usuários devem atingir ao interagirem com o

sistema. A especificação de requisitos de usabilidade poderá

ser usada como uma indicação de quando o projeto está

convergindo em direção a uma interface com sucesso.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Métodos para avaliação de usabilidade

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

Q119.

No que se refere à interface de interação entre sistemas e usuários,

julgue os próximos itens.

Mesmo que apresente diversos erros durante sua utilização, um

sistema poderá ser considerado de boa usabilidade se for de

fácil aprendizagem, eficiente na utilização e fácil de lembrar e,

adicionalmente, satisfizer as necessidades do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Processo unificado

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

Q120.

Um processo de desenvolvimento de software consiste de um

conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço

predefinido. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / Scrum

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q121.

Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue

os itens a seguir.



No método Scrum, ao final de cada período de duas

a quatro semanas de um Sprint backlog, pode-se planejar

uma entrega periódica ao cliente.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / XP

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q122.

Acerca dos métodos ágeis, julgue os próximos itens.

Em XP, a técnica de planning game é utilizada pelo cliente

para identificar as prioridades do que deve ser construído em

um software, sem a participação dos desenvolvedores.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / TDD

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

Q123.

Com relação a criptografia, desenvolvimento orientado a testes

(TDD — test driven development) e Hibernate, julgue os seguintes

itens.

Apesar de ser um algoritmo criptográfico assimétrico

voltado para chave pública, o RSA é considerado frágil

sob o ponto de vista de troca de chaves em redes públicas,

devido ao fato de não suportar cifra de bloco.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q124.

Julgue os itens que se seguem, referentes a qualidade e métricas

de software.

Para garantir a qualidade de um software, a sua medição deve

permitir comparações confiáveis entre produtos/funções

equivalentes. Os procedimentos de medição devem conter

critérios aceitos e validados que possam ser replicados e que

tenham uma margem de tolerância a erros humanos.

• CERTO

• ERRADO



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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.x

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q125.

Considerando os conceitos de análise e projeto orientados a objetos,

julgue os itens subsecutivos.

A UML é um guia para análise e projeto orientados a objetos,

e mostra ao desenvolvedor como realizar essas atividades.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / Padrões de projeto

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q126.

Considerando os conceitos de análise e projeto orientados a objetos,

julgue os itens subsecutivos.

De acordo com os padrões GRASP, a função do low coupling

é garantir que o acoplamento entre classes ou entidades

permaneça fraco, de forma a permitir a maior reutilização

possível.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / Arquitetura em três camadas

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

Q127.

Julgue os itens seguintes, relativos a ambiente web e camadas.

Situação hipotética: Durante a análise das necessidades de um

software, verificou-se que a arquitetura exigia a troca de

informações localmente armazenadas e o papel do servidor era

levar clientes uns aos outros. Assertiva: Nesse caso, a

arquitetura ideal para atender às referidas necessidades é a

Web, que também poderá ser usada quando um grande número

de computações independentes for exigido.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Conceitos básicos e aplicações

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q128.



Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue

os itens a seguir.

Na contagem de pontos de função, as funções de dados

são obtidas logo após a contagem das funções de transações.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento / IFPUG

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

Q129.

A respeito das métricas e estimativas de software, julgue os

próximos itens.

A métrica de contagem de pontos por função, disseminada pelo

IFPUG (International Function Point User Group)

e constituída na evolução das métricas de linhas de código

(LOC), visa estimar recursos para projetos de softwares

orientados a objetos a partir de documentos de visão e de casos

de uso.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento / Nesma

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q130.

Julgue os itens a seguir, relativos a qualidade de software.

A NESMA (Netherlands Software Metric Association), por ser

uma métrica utilizada somente quando não estão disponíveis

detalhes da implementação e dos requisitos do software,

reconhece apenas os métodos de análise de pontos de função

estimada e indicativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Raciocínio lógico (lógica de programação)

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

Q131.

Julgue os próximos itens, relativos a lógica de programação

e linguagens de programação.

 <html> 

<head> 

<style> 

::placeholder {



   color: red;    opacity: 1;  

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<input type="text" placeholder="teste"> 

</body> 

</html>

O resultado da execução do código antecedente será

um formulário com um campo editável, que aparecerá

preenchido com a palavra teste na cor vermelha.

Essa palavra será apagada sempre que se começar a digitar

dentro do campo e será mostrada novamente caso se perca

o focus do elemento e o conteúdo do campo esteja vazio.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / HTML 4 e

5

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q132.

Julgue os próximos itens, a respeito de questões relacionadas

ao desenvolvimento e testes de segurança de aplicações web.

Em uma página web escrita em HTML, é possível inserir um

script JavaScript por meio do uso da tag <script>.

O elemento <script> deve conter as sentenças do script

a serem executadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / CSS. 2.4.

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

Q133.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) /

Desenvolvimento web em PHP

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q134.

Julgue os itens que se seguem a respeito das características da 

linguagem PHP e de compiladores.



Na linguagem PHP, o comando explode() permite

descarregar os buffers de saída de qualquer backend que o

PHP esteja usando, como, por exemplo, um CGI ou um

servidor web.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / Ajax

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

Q135.

Com relação ao desenvolvimento de aplicações que utilizam

o.NET Framework, julgue os itens subsequentes.

A arquitetura dos recursos do AJAX no ASP.NET é

constituída por bibliotecas de script de cliente e de

componentes do servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / JQuery

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

Q136.

Julgue os itens seguintes, a respeito de JQuery.

Em JQuery, o método $.get() é usado para executar uma

solicitação HTTP.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Projeto de sistemas em Java / Arquitetura e padrões de projeto

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

Q137.

Acerca de linguagens de programação e J2EE e portais

corporativos, julgue os seguintes itens.

O seguinte trecho de código em Java exibe uma estrutura de

controle de fluxo representativa das sentenças de iteração e

fornece desvios implícitos no final de seus segmentos de código.

 

 

int dia = 5; 

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

switch (dia) { 

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



case 3: System.out.print("Terça"); 

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

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

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

case 7: System.out.print("Sábado"); 

case 0: 

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

}

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Projeto de sistemas em Java / J2EE 1.5

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

Q138.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Servlets

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / ANATEL / 2014 / CESPE

Q139.

No que diz respeito aos servlets, julgue os próximos itens.

Os servlets utilizam o modelo de solicitação/resposta HTTP

de comunicação entre cliente e servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Frameworks JSF 2.0

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



Q140.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Hibernate

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q141.

Com relação ao uso dos frameworks AngularJS e Hibernate,

julgue os itens a seguir.

No desenvolvimento de uma aplicação em que ocorram

persistências a dados usando Hibernate, é necessário criar

uma sessão para fazer a conexão com o banco de dados por

meio de um objeto session; este objeto, que é instanciado

apenas uma vez na aplicação, deve se manter instanciado

durante todo o tempo de execução.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Segurança no desenvolvimento / Práticas de programação segura e revisão

de código

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q142.

Acerca de segurança no desenvolvimento de aplicações, julgue os

itens que se seguem.

A autenticação de múltiplos fatores é um processo de

verificação da representação de múltiplos caracteres capazes

de produzir efeitos indesejáveis sobre operações de aplicações

dos sistemas.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Segurança no desenvolvimento / Controles e testes de segurança para

aplicações web

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q143.

Julgue os próximos itens, a respeito de questões relacionadas

ao desenvolvimento e testes de segurança de aplicações web.



Para que um teste de invasão leve informações úteis

à segurança de uma aplicação web, é importante que tal

aplicação esteja em um estágio avançado no seu ciclo

de desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Interoperabilidade de sistemas / SOA e Web Services

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q144.

Acerca da integração de sistemas e da implantação de uma

arquitetura orientada a serviços (SOA, na sigla em inglês),

julgue os itens seguintes.

Na implantação de SOA, os serviços disponibilizados devem

lidar com processos de negócio, encapsulando todas as funções

que sejam necessárias para a sua execução e gerando

independência em relação a outros serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Interoperabilidade de sistemas / Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL e Soap

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q145.

Julgue os itens seguintes, a respeito de web services.

SOAP utiliza um sistema de mensagens SMTP sobre a camada

de transporte.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura

da informação / Portlets

Fonte: DESENVOLVEDOR / MEC / 2015 / CESPE

Q146.

A respeito de portlets Java, portais e suas especificações JSR 168

e JSR 286, julgue os itens a seguir.

Portlets são componentes baseados na Web que permitem

a integração entre aplicativos e portais.

• CERTO

• ERRADO

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



Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura

da informação / RSS

Fonte: ARQUITETO DE SISTEMA / MEC / 2015 / CESPE

Q147.

Julgue os itens subsequentes, relativos a RSS e Portlet.

Em RSS, o uso do elemento <skipMinutes> permite

determinar o tempo, em minutos, que o feed pode ser mantido

em cache antes de ser atualizado.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura

da informação / Modelo de acessibilidade do governo eletrônico

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q148.

Para atender à necessidade de determinado órgão público,

foi desenvolvido um sítio em que são disponibilizados, inclusive

para download, dados institucionais, além de dados estatísticos

e relatórios com resultados de trabalhos realizados.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue

os itens que se seguem, com base no e-MAG, versão 3.0.

Nas páginas do sítio em questão, não é possível apresentar

os dados estatísticos por meio de gráficos.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Banco de dados Relacional em Plataforma Baixa, MySQL e MS SQL Server 2008 / 2012

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q149.

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

O código a seguir, criado no SQL Server 2017, apresenta

uma visão materializada, especificamente devido ao argumento

SCHEMABINDING.

CREATE VIEW VwTeste

WITH SCHEMABINDING

AS

 SELECT campo1 FROM tabela WHERE campo1 > 17;

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Modelo conceitual, modelo Entidade x Relacionamento



Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q150.

Considerando o modelo entidade-relacionamento (ER) precedente,

julgue os seguintes itens, relativos a banco de dados.

Conforme o modelo ER em questão, um tipo de produto

pode estar associado a somente 1 produto e cada produto

possui um preço e uma descrição.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Normalização de dados

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

Q151.

Acerca dos conceitos de normalização de dados e dos modelos de

dados, julgue os itens subsequentes.

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

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

dependências funcionais parciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / DML e DDL: Linguagem de manipulação e de Definição de Dados

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q152.

Acerca dos conceitos de otimização de consultas SQL e técnicas

de análise de desempenho, julgue os próximos itens.

Álgebra relacional é um conjunto de operações sobre relações,

sendo gerada dessas operações uma relação de saída.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Bancos de dados distribuídos

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE



Q153.

Julgue os itens seguintes, a respeito de banco de dados distribuído

e orientado a objetos.

Em um banco de dados distribuído, os servidores de banco

envolvidos não precisam, necessariamente, possuir a mesma

configuração de hardware.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Datawarehouse

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q154.

Acerca de bases de dados multidimensionais, julgue os itens

seguintes.

O modelo em estrela de um banco de dados multidimensional

tem como objetivo representar e manipular dados complexos,

visando tornar aqueles dados mais representativos em

semântica e construções de modelagens por meio de nós

e suas ligações.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / Business Intelligence

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

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

Q155.

Com relação à modelagem dimensional e à otimização de bases de

dados para business intelligence, julgue os itens subsequentes.

Uma ferramenta de ETL deve ser capaz de extrair dados de

fontes heterogêneas, copiá-los para uma área de transição,

onde possam ser convertidos conforme o padrão estabelecido,

e, ainda, realizar limpeza e correção nesses dados, de acordo

com regras preestabelecidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / Data Mining

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

Q156.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / ETL

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE

Q157.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de modelagem dimensional

e análise de requisitos para sistemas analíticos.

O paralelismo, característica desejável de uma ferramenta de

ETL, oferece suporte às operações de vários segmentos e

a execução de código executável de forma paralela.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / OLAP

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q158.

Julgue os itens a seguir, a respeito de data mining e OLAP.

No data mining, uma regra de associação relaciona a presença

de um conjunto de itens com outra faixa de valores de um

outro conjunto de variáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Projeto e implantação de SGBDs

relacionais

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

Q159.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Administração de usuários e perfis de

acesso

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

Q160.

Acerca de bancos de dados, julgue os seguintes itens.

O administrador de banco de dados tem como atribuição, entre

outras, decidir que dados devem ser armazenados no banco de

dados e estabelecer normas para manter e tratar esses dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Backup e restauração de dados

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q161.

Acerca de tecnologias, processos e metodologias de soluções de

becape, julgue os itens que se seguem.

A solução de becape Veritas NetBackup possui grande gama de funcionalidades e suporte para sistemas operacionais, bancos de dados

e aplicações, sendo sua arquitetura composta de servidores, clientes, proxies, refletores e agentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Tolerância a falhas e continuidade de

operação

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

Q162.

Acerca de conceitos de banco de dados, características dos bancos

relacionais e linguagem SQL, julgue os itens que se seguem.

Durante um failover, existindo replicação do banco de dados,

não haverá perda de dados, ainda que o administrador de banco

de dados intervenha manualmente para o retorno do

funcionamento do banco de dados principal.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Controle de proteção, integridade, concorrência e bloqueio de transações

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

Q163.

Com relação ao controle de concorrência em sistemas gerenciadores

de banco de dados relacionais, julgue os itens subsecutivos.



Cada transação possui uma sequência de leituras e(ou) escritas

delimitada por comandos begin e commit, ou com o comando

abort.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Monitoramento e melhoria de desempenho

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

Q164.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/ IEC 17799

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q165.

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

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

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

Q166.

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

subsecutivos, referentes à gestão de sistemas de informação.

Todo documento requerido pelo sistema de gestão de

segurança da informação (SGSI) precisa ter identificação

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

versões fiquem disponíveis nos locais de uso, sem que nada

seja descartado.

• CERTO



• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/IEC 15408

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

Q167.

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

38500, julgue os próximos itens.

A governança de TI está fundamentada nos princípios da

responsabilidade, da conformidade e da estratégia.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Segurança física e lógica

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q168.

Uma empresa tem unidades físicas localizadas em

diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local,

além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades.

Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de email,

que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros

sistemas de informação.

Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue

os itens subsecutivos.

Definir os processos de acesso ao meio físico e fornecer

endereçamento para a camada de aplicação são funções do

controle de acesso ao meio físico (MAC).

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Métodos de autenticação (senhas, tokens, certificados e biometria)

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

Q169.

Julgue os seguintes itens, relativos ao diagnóstico de problemas em

estações de trabalho e à manutenção de computadores.

Como a instalação de plug-ins e complementos de instalação

deve ser realizada automaticamente, de acordo com a

orientação do sítio visitado, o nível de permissão no navegador

deve ser mantido de inferior a médio.

• CERTO

• ERRADO



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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Cópias de segurança (backup)

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q170.

Julgue os itens a seguir, relativos à integração dos sistemas

operacionais modernos com as atuais arquiteturas computacionais,

o que possibilita interações dos sistemas com serviços de

armazenamento, padrões de disco e tecnologias de becape.

O becape diferencial, utilizado para diminuir a quantidade de

fitas a serem lidas e gravadas, é feito a partir de um becape

completo e, então, a cada dia, é feito um novo becape de todos

os arquivos que foram alterados desde o último becape, seja

ele completo ou não.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Prevenção e combate de softwares maliciosos: vírus, worm, cavalo-de-tróia

(trojan), spyware, adware, backdoors

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

Q171.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceito de filtragem de pacotes, NAT, VPN e dispositivos de segurança

(firewalls, IDS, IPS, proxies) e DMZ

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q172.

Julgue os próximos itens, a respeito de segurança de redes.

Ocorre falso negativo quando um firewall bloqueia pacotes de

dados de uma atividade legítima na rede por tê-la interpretado

como maliciosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Criptografia: conceitos básicos e aplicações



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

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

Q173.

Acerca de integridade, disponibilidade e confidencialidade em

segurança da informação, julgue os itens a seguir.

A disponibilidade pressupõe que uma informação deva estar

disponível a qualquer pessoa de direito, sempre que necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Sistemas criptográficos simétricos e assimétricos e principais protocolos

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

Q174.

A respeito dos conceitos de criptografia, julgue os itens a seguir.

Os protocolos SSL e TLS utilizam sempre as mesmas chaves

de início para uma transmissão cifrada.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Infraestrutura de chave pública (PKI)

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q175.

A respeito de criptografia, julgue os itens subsequentes.

Chave pública é uma chave de criptografia e(ou)

descriptografia conhecida apenas pelas partes que trocam

mensagens secretas.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 15999

Fonte: GERENTE DE PROJETOS / MEC / 2015 / CESPE

Q176.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 27005

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

Q177.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Projetos e a organização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q178.

Com relação a gerência de projetos, julgue os itens a seguir.

A estrutura funcional possui processo de comunicação mais

complexo que a estrutura matricial.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Escritórios de projetos

(modelos e características)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q179.

Com relação a gerência de projetos, julgue os itens a seguir.

O PMO (project management office) gerencia metodologias,

padrões, riscos/oportunidades, métricas e interdependências

entre os projetos no nível da organização, ao passo que o

gerente de projetos gerencia as restrições (escopo, cronograma,

custo, qualidade e outras) do projeto individualmente.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Processos, grupos de

processos e áreas de conhecimento

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



Q180.

Julgue os itens a seguir, a respeito do PMBOK.

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

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Conceitos básicos e objetivos

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

Q181.

Julgue os itens a seguir, a respeito de processos do ITIL.

Denomina-se oficiosidade ou serviceability os acordos

mantidos com terceiros que fornecem serviços para a

organização de TI.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Processos e funções de estratégia,

desenho, transição e operação de serviços

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q182.

Em uma empresa, as solicitações e incidentes de TI

são reportadas pelos usuários diretamente para os funcionários

do departamento de TI, geralmente para um conhecido do usuário

ou a quem ele tenha reportado anteriormente. O chamado de um

mesmo tipo pode ser tratado por diferentes áreas de suporte

do departamento. Os incidentes ou pedidos do usuário nem

sempre são registrados e quando o são não sofrem investigação

e diagnóstico. Eles acabam sendo tratados de forma descentralizada

e sem um roteiro padrão a ser seguido, tanto no registro quanto

no atendimento das solicitações, o que retarda a solução.

Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue

os itens a seguir.

O cumprimento de requisições da ITIL é o processo que

visa tratar solicitação do usuário que se refira a uma requisição

para informações ou uma solicitação de serviços que não

tenha sido originada de um incidente.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Conceitos básicos e objetivos

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

Q183.



Julgue os itens subsequentes, a respeito do COBIT.

Os quatro componentes dos princípios básicos do modelo COBIT são Planejar e Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar e Manter, Monitorar e Avaliar.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Requisitos da informação

Fonte: GERENTE DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE

Q184.

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Recursos de tecnologia da informação

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ANALISTA DE TI / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q185.

No que concerne ao CobiT, julgue os itens consecutivos.

Um procedimento manual que processa a informação é

considerado um recurso de infraestrutura.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Domínios, processos e objetivos de controle

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

Q186.



Julgue os itens seguintes, a respeito do COBIT, um dos frameworks

de governança de TI que possibilita o desenvolvimento de políticas

claras e boas práticas de controle de TI.

No grupo de processos de adquirir e implementar do COBIT,

um dos itens para melhoria dos processos é a implementação

de um plano de aquisição tecnológica alinhado ao plano de

infraestrutura da empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Conceitos básicos e objetivos

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.

Para o alcance do objetivo II, é mais adequada a execução da

área de processo monitoramento e controle do projeto do que

da área de processo gestão de riscos.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Disciplinas e formas de representação

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE

Q188.

Julgue os próximos itens, relativos ao CMMI, ao MPS.BR e a

engenharia de requisitos.

De acordo com o CMMI, o uso da representação contínua

permite que a organização atinja níveis de maturidade.

Por outro lado, o uso da representação por estágios permite

que a organização atinja níveis de capacidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Níveis de capacidade e maturidade



Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q189.

Julgue os itens a seguir, relativos a qualidade de software.

Caso se pretenda obter o nível de maturidade 3, conforme o

CMMI 1.2, é correto implantar a área de processo

Desenvolvimento de Requisitos, que visa fornecer subsídios

para produção e análise dos requisitos de cliente, de produto e

de componente de produto.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Processos e categorias de processos

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q190.

Determinada empresa passou pelas avaliações do CMMI

e MPS-Br. Como resultado da avaliação de seus processos, ela foi

certificada como nível 3 do CMMI, mas não conseguiu atingir

o nível E do MPS-Br, como imaginara, ficando certificada

como nível F.

Tendo como referência a situação precedente, julgue os itens

a seguir.

A área de processo de Gerência de Risco atende aos requisitos

do modelo CMMI.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Contratações de TI conforme a Instrução Normativa no 4/2010-SLTI/MPOG

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q191.

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

Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em língua inglesa

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

Q192.



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

Q193.

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
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	Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego das letras 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q3.
	Texto CB2A6AAA
	Texto CB2A6AAA
	Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego da acentuação gráfica 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q4.
	TEXTO I
	TEXTO I
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q5.
	Texto CB2A1-I
	Texto CB2A1-I
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego/correlação de tempos e modos verbais 
	Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q6.
	Texto 13A1AAA
	Texto 13A1AAA
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q7.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q8.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q9.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q10.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q11.
	Língua Portuguesa / Correspondências oficiais (Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal) / Adequação da linguagem ao tipo de documento 
	Língua Portuguesa / Correspondências oficiais (Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal) / Adequação da linguagem ao tipo de documento 
	Língua Portuguesa / Correspondências oficiais (Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal) / Adequação da linguagem ao tipo de documento 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q12.
	Língua Portuguesa / Correspondências oficiais (Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal) / Adequação do formato do texto ao gênero 
	Língua Portuguesa / Correspondências oficiais (Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal) / Adequação do formato do texto ao gênero 
	Língua Portuguesa / Correspondências oficiais (Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal) / Adequação do formato do texto ao gênero 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q13.
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q14.
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q15.
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q16.
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q17.
	Texto CB1A6AAA
	Texto CB1A6AAA
	Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Diagramas Lógicos, Equivalências e Leis de De Morgan 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STF / 2013 / CESPE




	Q18.
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q19.
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q20.
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q21.
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q22.
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q23.
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q24.
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q25.
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto no 1.171/ 1994 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto no 1.171/ 1994 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto no 1.171/ 1994 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q26.
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei Complementar no 840/2011 e alterações 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei Complementar no 840/2011 e alterações 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei Complementar no 840/2011 e alterações 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q27.
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei no 8.429/1992: das disposições gerais, dos atos de improbidade administrativa 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei no 8.429/1992: das disposições gerais, dos atos de improbidade administrativa 
	Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei no 8.429/1992: das disposições gerais, dos atos de improbidade administrativa 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q28.
	Lei Orgânica do Distrito Federal 
	Lei Orgânica do Distrito Federal 
	Lei Orgânica do Distrito Federal 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q29.
	Lei Orgânica do TCDF 
	Lei Orgânica do TCDF 
	Lei Orgânica do TCDF 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE




	Q30.
	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: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q31.
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q32.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q33.
	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: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q34.
	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: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q35.
	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: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q36.
	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




	Q37.
	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: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q38.
	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 DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q39.
	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: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q40.
	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: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q41.
	Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q42.
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q43.
	Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República 
	Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República 
	Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q44.
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q45.
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q46.
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q47.
	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




	Q48.
	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 DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE




	Q49.
	Direito Constitucional / Sistema Tributário Nacional 
	Direito Constitucional / Sistema Tributário Nacional 
	Direito Constitucional / Sistema Tributário Nacional 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q50.
	Direito Constitucional / Finanças Públicas 
	Direito Constitucional / Finanças Públicas 
	Direito Constitucional / Finanças Públicas 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q51.
	Direito Administrativo / Direito administrativo / Fontes, conceito e objeto 
	Direito Administrativo / Direito administrativo / Fontes, conceito e objeto 
	Direito Administrativo / Direito administrativo / Fontes, conceito e objeto 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q52.
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies 
	Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q53.
	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: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q54.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Disposições constitucionais aplicáveis 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Disposições constitucionais aplicáveis 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Legislação pertinente / Disposições constitucionais aplicáveis 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q55.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Espécies 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q56.
	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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q57.
	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: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q58.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Vacância 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Vacância 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Vacância 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE




	Q59.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Remuneração 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Remuneração 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Remuneração 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q60.
	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: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q61.
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Responsabilidade 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Responsabilidade 
	Direito Administrativo / Agentes públicos / Disposições doutrinárias / Responsabilidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q62.
	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




	Q63.
	Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Disciplinar 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q64.
	Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Regulamentar 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q65.
	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: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q66.
	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




	Q67.
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q68.
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública 
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública 
	Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da administração pública 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q69.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Previsão Constitucional 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Previsão Constitucional 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Previsão Constitucional 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q70.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro / Tipos de Responsabilidade 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro / Tipos de Responsabilidade 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro / Tipos de Responsabilidade 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q71.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q72.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q73.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q74.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Concessão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Concessão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Concessão 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q75.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Permissão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Permissão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Permissão 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q76.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Autorização 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Autorização 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas de prestação e meios de execução / Autorização 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q77.
	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




	Q78.
	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: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q79.
	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: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q80.
	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




	Q81.
	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




	Q82.
	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: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q83.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q84.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q85.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q86.
	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: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q87.
	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




	Q88.
	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: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q89.
	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




	Q90.
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei Federal no 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital no 2.834/2001) 
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei Federal no 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital no 2.834/2001) 
	Direito Administrativo / Processo administrativo / Lei Federal no 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital no 2.834/2001) 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q91.
	Direito Administrativo / Licitações / Conceito, finalidades, princípios e objeto 
	Direito Administrativo / Licitações / Conceito, finalidades, princípios e objeto 
	Direito Administrativo / Licitações / Conceito, finalidades, princípios e objeto 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q92.
	Direito Administrativo / Licitações / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação 
	Direito Administrativo / Licitações / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação 
	Direito Administrativo / Licitações / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q93.
	Direito Administrativo / Licitações / Modalidades 
	Direito Administrativo / Licitações / Modalidades 
	Direito Administrativo / Licitações / Modalidades 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q94.
	Direito Administrativo / Licitações / Procedimento, revogação e anulação 
	Direito Administrativo / Licitações / Procedimento, revogação e anulação 
	Direito Administrativo / Licitações / Procedimento, revogação e anulação 
	Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q95.
	Direito Administrativo / Licitações / Sanções penais 
	Direito Administrativo / Licitações / Sanções penais 
	Direito Administrativo / Licitações / Sanções penais 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q96.
	Direito Administrativo / Licitações / Normas gerais de licitação 
	Direito Administrativo / Licitações / Normas gerais de licitação 
	Direito Administrativo / Licitações / Normas gerais de licitação 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q97.
	Direito Administrativo / Licitações / Pregão; Decreto Federal no 5.450/2005 
	Direito Administrativo / Licitações / Pregão; Decreto Federal no 5.450/2005 
	Direito Administrativo / Licitações / Pregão; Decreto Federal no 5.450/2005 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q98.
	Direito Administrativo / Licitações / Sistema de registro de preços 
	Direito Administrativo / Licitações / Sistema de registro de preços 
	Direito Administrativo / Licitações / Sistema de registro de preços 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q99.
	Direito Administrativo / Licitações / Legislação pertinente / Lei no 12.462/2011 (RDC) 
	Direito Administrativo / Licitações / Legislação pertinente / Lei no 12.462/2011 (RDC) 
	Direito Administrativo / Licitações / Legislação pertinente / Lei no 12.462/2011 (RDC) 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q100.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades e interpretação 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades e interpretação 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades e interpretação 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q101.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Formalização 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Formalização 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Formalização 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q102.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Execução, inexecução, revisão e rescisão 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Execução, inexecução, revisão e rescisão 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Execução, inexecução, revisão e rescisão 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q103.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Convênios e consórcios administrativos 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Convênios e consórcios administrativos 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Convênios e consórcios administrativos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q104.
	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: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE




	Q105.
	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: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE




	Q106.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q107.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processo 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processo 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processo 
	Fonte: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - CARGO 12 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q108.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Business Process Modeling 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Business Process Modeling 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Business Process Modeling 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q109.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q110.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação de requisitos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação de requisitos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação de requisitos 
	Fonte: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - CARGO 12 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q111.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q112.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q113.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q114.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Prototipação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Prototipação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Prototipação 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q115.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Conceitos básicos e aplicações 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Conceitos básicos e aplicações 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Conceitos básicos e aplicações 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - WEB DESIGN / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q116.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Critérios, recomendações e guias de estilo 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Critérios, recomendações e guias de estilo 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Critérios, recomendações e guias de estilo 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2010 / CESPE




	Q117.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Análise de requisitos de usabilidade 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Análise de requisitos de usabilidade 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Análise de requisitos de usabilidade 
	Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO DE SISTEMAS / ABIN / 2010 / CESPE




	Q118.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Métodos para avaliação de usabilidade 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Métodos para avaliação de usabilidade 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Engenharia de usabilidade / Métodos para avaliação de usabilidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q119.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Processo unificado 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Processo unificado 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Processo unificado 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q120.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / Scrum 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / Scrum 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / Scrum 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q121.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / XP 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / XP 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / XP 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q122.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / TDD 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / TDD 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / TDD 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q123.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software / Qualidade de software 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software / Qualidade de software 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software / Qualidade de software 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q124.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.x 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.x 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.x 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q125.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / Padrões de projeto 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / Padrões de projeto 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / Padrões de projeto 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q126.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / Arquitetura em três camadas 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / Arquitetura em três camadas 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / Arquitetura em três camadas 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q127.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Conceitos básicos e aplicações 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Conceitos básicos e aplicações 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Conceitos básicos e aplicações 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q128.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento / IFPUG 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento / IFPUG 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento / IFPUG 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q129.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento / Nesma 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento / Nesma 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento / Nesma 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q130.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Raciocínio lógico (lógica de programação) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Raciocínio lógico (lógica de programação) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Raciocínio lógico (lógica de programação) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q131.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / HTML 4 e 5 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / HTML 4 e 5 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / HTML 4 e 5 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q132.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / CSS. 2.4. 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / CSS. 2.4. 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / CSS. 2.4. 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q133.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / Desenvolvimento web em PHP 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / Desenvolvimento web em PHP 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / Desenvolvimento web em PHP 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q134.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / Ajax 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / Ajax 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / Ajax 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SISTEMA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q135.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / JQuery 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / JQuery 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Arquitetura de aplicações para ambientes web (Internet e intranet) / JQuery 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q136.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Projeto de sistemas em Java / Arquitetura e padrões de projeto 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Projeto de sistemas em Java / Arquitetura e padrões de projeto 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Projeto de sistemas em Java / Arquitetura e padrões de projeto 
	Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q137.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Projeto de sistemas em Java / J2EE 1.5 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Projeto de sistemas em Java / J2EE 1.5 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Projeto de sistemas em Java / J2EE 1.5 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q138.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Servlets 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Servlets 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Servlets 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q139.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Frameworks JSF 2.0 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Frameworks JSF 2.0 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Frameworks JSF 2.0 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q140.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Hibernate 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Hibernate 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Desenvolvimento web em Java / Hibernate 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q141.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Segurança no desenvolvimento / Práticas de programação segura e revisão de código 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Segurança no desenvolvimento / Práticas de programação segura e revisão de código 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Segurança no desenvolvimento / Práticas de programação segura e revisão de código 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q142.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Segurança no desenvolvimento / Controles e testes de segurança para aplicações web 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Segurança no desenvolvimento / Controles e testes de segurança para aplicações web 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Segurança no desenvolvimento / Controles e testes de segurança para aplicações web 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q143.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Interoperabilidade de sistemas / SOA e Web Services 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Interoperabilidade de sistemas / SOA e Web Services 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Interoperabilidade de sistemas / SOA e Web Services 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q144.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Interoperabilidade de sistemas / Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL e Soap 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Interoperabilidade de sistemas / Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL e Soap 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Interoperabilidade de sistemas / Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL e Soap 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q145.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / Portlets 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / Portlets 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / Portlets 
	Fonte: DESENVOLVEDOR / MEC / 2015 / CESPE




	Q146.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / RSS 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / RSS 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / RSS 
	Fonte: ARQUITETO DE SISTEMA / MEC / 2015 / CESPE




	Q147.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / Modelo de acessibilidade do governo eletrônico 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / Modelo de acessibilidade do governo eletrônico 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Sistemas de gerenciamento de conteúdo e portais corporativos / Arquitetura da informação / Modelo de acessibilidade do governo eletrônico 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q148.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Banco de dados Relacional em Plataforma Baixa, MySQL e MS SQL Server 2008 / 2012 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Banco de dados Relacional em Plataforma Baixa, MySQL e MS SQL Server 2008 / 2012 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Banco de dados Relacional em Plataforma Baixa, MySQL e MS SQL Server 2008 / 2012 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q149.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Modelo conceitual, modelo Entidade x Relacionamento 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Modelo conceitual, modelo Entidade x Relacionamento 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Modelo conceitual, modelo Entidade x Relacionamento 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q150.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Normalização de dados 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Normalização de dados 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Normalização de dados 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q151.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / DML e DDL: Linguagem de manipulação e de Definição de Dados 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / DML e DDL: Linguagem de manipulação e de Definição de Dados 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / DML e DDL: Linguagem de manipulação e de Definição de Dados 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q152.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Bancos de dados distribuídos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Bancos de dados distribuídos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Bancos de dados distribuídos 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q153.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Datawarehouse 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Datawarehouse 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Datawarehouse 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q154.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / Business Intelligence 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / Business Intelligence 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / Business Intelligence 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q155.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / Data Mining 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / Data Mining 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / Data Mining 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE




	Q156.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / ETL 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / ETL 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / ETL 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE




	Q157.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / OLAP 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / OLAP 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Sistemas de Suporte à decisão / OLAP 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q158.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Projeto e implantação de SGBDs relacionais 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Projeto e implantação de SGBDs relacionais 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Projeto e implantação de SGBDs relacionais 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q159.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Administração de usuários e perfis de acesso 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Administração de usuários e perfis de acesso 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Administração de usuários e perfis de acesso 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q160.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Backup e restauração de dados 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Backup e restauração de dados 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Backup e restauração de dados 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q161.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Tolerância a falhas e continuidade de operação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Tolerância a falhas e continuidade de operação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Administração de Banco de Dados Relacionais / Tolerância a falhas e continuidade de operação 
	Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ANáLISE DE SISTEMAS / BASA / 2012 / CESPE




	Q162.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Controle de proteção, integridade, concorrência e bloqueio de transações 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Controle de proteção, integridade, concorrência e bloqueio de transações 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Controle de proteção, integridade, concorrência e bloqueio de transações 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q163.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Monitoramento e melhoria de desempenho 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Monitoramento e melhoria de desempenho 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Monitoramento e melhoria de desempenho 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q164.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/ IEC 17799 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/ IEC 17799 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/ IEC 17799 
	Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q165.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/IEC 27001:2006 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/IEC 27001:2006 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/IEC 27001:2006 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q166.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/IEC 15408 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/IEC 15408 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Políticas de segurança da informação / NBR ISO/IEC 15408 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q167.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Segurança física e lógica 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Segurança física e lógica 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Segurança física e lógica 
	Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q168.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Métodos de autenticação (senhas, tokens, certificados e biometria) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Métodos de autenticação (senhas, tokens, certificados e biometria) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Métodos de autenticação (senhas, tokens, certificados e biometria) 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q169.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Cópias de segurança (backup) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Cópias de segurança (backup) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Cópias de segurança (backup) 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q170.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Prevenção e combate de softwares maliciosos: vírus, worm, cavalo-de-tróia (trojan), spyware, adware, backdoors 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Prevenção e combate de softwares maliciosos: vírus, worm, cavalo-de-tróia (trojan), spyware, adware, backdoors 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Prevenção e combate de softwares maliciosos: vírus, worm, cavalo-de-tróia (trojan), spyware, adware, backdoors 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q171.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceito de filtragem de pacotes, NAT, VPN e dispositivos de segurança (firewalls, IDS, IPS, proxies) e DMZ 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceito de filtragem de pacotes, NAT, VPN e dispositivos de segurança (firewalls, IDS, IPS, proxies) e DMZ 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceito de filtragem de pacotes, NAT, VPN e dispositivos de segurança (firewalls, IDS, IPS, proxies) e DMZ 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q172.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Criptografia: conceitos básicos e aplicações 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Criptografia: conceitos básicos e aplicações 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Criptografia: conceitos básicos e aplicações 
	Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q173.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Sistemas criptográficos simétricos e assimétricos e principais protocolos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Sistemas criptográficos simétricos e assimétricos e principais protocolos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Sistemas criptográficos simétricos e assimétricos e principais protocolos 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q174.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Infraestrutura de chave pública (PKI) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Infraestrutura de chave pública (PKI) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Infraestrutura de chave pública (PKI) 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q175.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 15999 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 15999 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 15999 
	Fonte: GERENTE DE PROJETOS / MEC / 2015 / CESPE




	Q176.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 27005 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 27005 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 27005 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q177.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Projetos e a organização 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Projetos e a organização 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Projetos e a organização 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q178.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Escritórios de projetos (modelos e características) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Escritórios de projetos (modelos e características) 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Escritórios de projetos (modelos e características) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q179.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 4a edição / Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - SUPORTE E INFRAESTRUTURA / MPU / 2013 / CESPE




	Q180.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Conceitos básicos e objetivos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Conceitos básicos e objetivos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Conceitos básicos e objetivos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q181.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q182.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Conceitos básicos e objetivos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Conceitos básicos e objetivos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Conceitos básicos e objetivos 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - SUPORTE E INFRAESTRUTURA / MPU / 2013 / CESPE




	Q183.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Requisitos da informação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Requisitos da informação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Requisitos da informação 
	Fonte: GERENTE DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE




	Q184.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Recursos de tecnologia da informação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Recursos de tecnologia da informação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Recursos de tecnologia da informação 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ANALISTA DE TI / TELEBRAS / 2013 / CESPE




	Q185.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Domínios, processos e objetivos de controle 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Domínios, processos e objetivos de controle 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / COBIT 4.1 / Domínios, processos e objetivos de controle 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q186.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Conceitos básicos e objetivos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Conceitos básicos e objetivos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Conceitos básicos e objetivos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q187.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Disciplinas e formas de representação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Disciplinas e formas de representação 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Disciplinas e formas de representação 
	Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE




	Q188.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Níveis de capacidade e maturidade 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Níveis de capacidade e maturidade 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Níveis de capacidade e maturidade 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q189.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Processos e categorias de processos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Processos e categorias de processos 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Processos e categorias de processos 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q190.
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Contratações de TI conforme a Instrução Normativa no 4/2010-SLTI/MPOG 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Contratações de TI conforme a Instrução Normativa no 4/2010-SLTI/MPOG 
	Sistemas de Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Contratações de TI conforme a Instrução Normativa no 4/2010-SLTI/MPOG 
	Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q191.
	Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em língua inglesa 
	Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em língua inglesa 
	Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em língua inglesa 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q192.
	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




	Q193.


