
Português / Ortografia oficial

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q1.

A banalização da cultura é perceptível no mundo atual.

O desejo de escapar do tédio pode ser legítimo.

O entretenimento ocupa lugar de destaque no mundo atual.

As frases acima articulam-se com clareza, coerência e correção em:

• A) Não deixa de ser legítimo o desejo de escapar do tédio, mesmo que o entretenimento ocupa lugar de destaque, no mundo

atual, tornando perceptível a banalização da cultura.

• B) O entretenimento que ocupa lugar de destaque no mundo atual, cuja banalização da cultura é perceptível, e onde o desejo

de escapar do tédio pode ser legítimo.

• C) Ainda que o desejo de escapar do tédio pode ser legítimo, o entretenimento, mesmo assim, ocupa lugar de destaque no

mundo atual, onde a banalização da cultura é perceptível.

• D) Embora possa ser legítimo o desejo de escapar do tédio, é perceptível a banalização da cultura no mundo atual, em que o

entretenimento ocupa lugar de destaque.

• E) Assim como o entretenimento ocupa lugar de destaque, no mundo atual, cuja a banalização da cultura é perceptível, o

desejo de escapar do tédio pode ser legítimo.
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Português / Acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q2.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na

pacificação dos museus.

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal,

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um

lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético,

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul-

taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo. 

 

 

 

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido



excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção. 

 

 

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem", 

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em". 

 

 

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão. 

 

 

 

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Português / Flexão nominal e verbal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q3.

É compreensível imaginar que, dentro do contexto de uma arte de tantos séculos como o teatro, o clichê “nada se cria, tudo se

copia” já seja uma máxima. Alguns estudiosos da dramaturgia dizem que tal frase é perfeitamente aplicável. O curioso, no entanto, é

constatar a rapidez com que o cinema, que tem menos de 120 anos de vida, tem incorporado essa máxima.

No século 21, é em Hollywood que essa tendência aparece com maior força. Praticamente todos os sucessos de bilheteria da

indústria cinematográfica norte-americana são adaptações de quadrinhos, livros, videogames ou programas de TV que fizeram

sucesso. A indústria da adaptação tornou-se tão forte que existe uma massa de escritores com contratos fixos com alguns estúdios, o

que significa que escrevem obras literárias já pensando em sua adaptação para o cinema. O roteiro original, portanto, tornou-se um

artigo de luxo no cinema norte-americano.

Em Hollywood, tal fenômeno é compreensível. A razão para que haja uma alta sem precedentes das adaptações é o medo do

risco em tempos de crise econômica, que faz com que os estúdios apostem em histórias já testadas e aprovadas por leitores. Essa

estratégia, apesar de não garantir êxito de bilheteria, reduz o risco de apostar todas as fichas em histórias inéditas.

No Brasil, as adaptações também viraram moda, uma vez que, nos primeiros anos do século 21, os filmes mais comentados

vieram de livros e outras formas de expressão artística.

(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Cinema Brasileiro no Século 21: reflexões de cineastas, produtores, distribuidores, exibidores,

artistas, críticos e legisladores sobre os rumos da cinematografia nacional. Edição digital. São Paulo: Summus Editorial, 2012)

... que faz com que os estúdios apostem em histórias já testadas e aprovadas por leitores.

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima encontra-se em:

• A) ... as adaptações também viraram moda...

• B) A razão para que haja uma alta sem precedentes das adaptações...

• C) A indústria da adaptação tornou-se tão forte...

• D) ... que essa tendência aparece com maior força.

• E) ... programas de TV que fizeram sucesso.
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Português / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q4.

A coletânea de aforismos que constituem os dois volumes de Humano, demasiado humano, considerado o marco inicial do 

segundo período da produção de Nietzsche, é um ajuste de contas definitivo com as ideias fundamentais do sistema filosófico de 

Schopenhauer.



Dedicando o livro à memória do filósofo francês Voltaire e escolhendo como epígrafe uma citação de René Descartes, 

Nietzsche já o insere simbolicamente na tradição da filosofia das Luzes, caracterizada pela confiança no poder emancipatório da ciên- 

cia, em seu triunfo contra as trevas da ignorância e da superstição. Não por acaso, portanto, a obra tem como subtítulo Um livro para 

espíritos livres. 

Se, para o jovem Nietzsche, era a arte – e não a ciência – o que constituía a atividade metafísica do homem, em Humano, de- 

masiado humano ela é destituída desse privilégio. Fazendo uma referência velada a pressupostos fundamentais da filosofia de 

Schopenhauer, dos quais partilhara, Nietzsche toma agora o cuidado de se afastar criticamente deles. “Que lugar ainda resta à arte? 

Antes de tudo, ela ensinou, através de milênios, a olhar com interesse e prazer a vida, em todas as suas formas. Essa doutrina foi 

implantada em nós; ela vem à luz novamente agora como irresistível necessidade de conhecer. O homem científico é o desen- 

volvimento do homem artístico”. 

Se, para o jovem Nietzsche, o aprofundamento do conhecimento científico conduzia à proliferação de um saber erudito e 

estéril, que sufocava a vida, para o Nietzsche do período intermediário o conhecimento científico torna livre o espírito. 

Pouco mais tarde, Nietzsche aprofundaria seu novo entendimento relativo ao papel da ciência e à oposição entre esta e a arte. 

Contrapondo-se àqueles que valorizam apenas a imaginação e as obras-primas do disfarce estético, o filósofo afirma: “eles pensam 

que a realidade é horrível; contudo, não pensam que o conhecimento até da mais horrível realidade é belo, do mesmo modo que 

aquele que conhece bastante e amiúde está, por fim, muito longe de considerar horrível o grande todo da realidade, cuja descoberta 

lhe proporciona sempre felicidade. A felicidade do homem do conhecimento aumenta a beleza do mundo”.

(Adaptado de: GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche. São Paulo, Publifolha, 2000, p. 42-46)

... ela é destituída desse privilégio. (3º parágrafo)

... e à oposição entre esta e a arte. (último parágrafo)

Os pronomes sublinhados acima retomam, respectivamente, os seguintes elementos:

• A) a arte – a imaginação

• B) a ciência – a realidade

• C) a atividade metafísica – a realidade

• D) a arte – a ciência

• E) a atividade metafísica – a imaginação
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Português / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q5.

Há correta correlação entre as formas verbais em:

Quando as crianças saírem de férias,

• A) a família pudera viajar para o litoral.

• B) elas passavam mais tempo na rua.

• C) as mães teriam menos tempo para si.

• D) elas tiveram mais atividades ao ar livre.

• E) nós iremos ao sítio da família.
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Português / Vozes do verbo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q6.

Toda utopia, desde a criação do termo por Thomas Morus, há quinhentos anos, anda junto com um projeto de urbanização. É 

difícil planejar uma cidade e resistir à tentação de formular um projeto de sociedade. Mais que isso, se Severo Sarduy tem razão ao 

afirmar que a cidade passa a ser cartografada, quando, durante a Renascença, deixa de ser imediatamente visível em sua inteireza, 

quando escapa ao olhar direto, então o ato de cartografar a cidade é simultâneo ao de planejá-la. Ver a cidade como um todo e criá-la 

nova obedecem a um mesmo movimento.



É conhecida a oposição que, em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda tece entre as cidades da América hispânica e 

as da América portuguesa. As cidades hispano-americanas são como tabuleiros de xadrez: planejadas, com ruas perpendiculares. Já 

as cidades brasileiras são semeadas nas montanhas e nos vales, seguindo ritmos naturais, que não são os das linhas retas. Pois o 

Brasil central tem uma presença mais intensa das retas e perpendiculares, bem como do planejamento urbano, mas que talvez só 

uma vez, com a construção da capital federal, esteja vinculado a um projeto de nova sociedade. O Brasil central e tardio rompe com o 

Brasil colonial, “atrasado”. O exemplo mais significativo dessa mudança está no modo como o antigo estado de Goiás gerou três 

capitais que correspondem a três momentos diferentes do planejamento urbano. 

A primeira é Goiânia, fundada em 1933. É uma cidade moderna, planejada, mas não é utópica. A segunda é a capital do país. 

Construída ao longo da segunda metade da década de 1950, Brasília é, sim, uma cidade utópica. Desde seu projeto inicial, 

pretendeu-se efetuar uma mudança nas relações entre as pessoas que lá fossem viver; isso se tentou com dificuldade e com 

fracassos, porém, de qualquer forma, houve, em Brasília, um projeto utópico. Já a terceira capital retirada do antigo território goiano é 

Palmas, fundada em 1989, onde há planejamento, mas a utopia sumiu. Sessenta anos de história marcam, assim, a trajetória da 

utopia no país. Esse período, entre o governo Vargas e a Constituição de 1988, assinala a ascensão e a queda de um projeto utópico. 

A palavra utopia é polissêmica. Salientamos alguns de seus aspectos: o princípio teórico para a resolução dos males do 

mundo, o planejamento, a urbanização. Mas a utopia não se esgota neles. Ela pode ser sinônimo de irrealismo − e, portanto, algo 

positivo (o sonho, o impossível) ou negativo (o impossível, o devaneio). Pode ser o que nos leva a romper com o convencional, 

impelindo-nos à ação, e pode ser o que nos impede de agir, prendendo-nos ao imaginário.

(Adaptado de: RIBEIRO, Renato Janine. A boa política: Ensaios sobre a democracia na era da internet. Edição Digital. São Paulo:

Companhia das Letras, 2017)

Sessenta anos de história marcam, assim, a trajetória da utopia no país.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

• A) foram marcados.

• B) foi marcado.

• C) são marcados.

• D) foi marcada.

• E) é marcada.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q7.

, no cinema, alguns críticos e intelectuais que, como o russo Sergei Eisenstein,

conhecimento teórico sobre a

linguagem cinematográfica e, em determinado momento,

colocar suas teorias em prática.

(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Op. cit.)

Preenchem corretamente as lacunas I, II e III da frase acima, na ordem dada:

• A) Surge − possuíram − decidirão

• B) Surgiram − possuíam − decidiram

• C) Surgirão − possuíam − decida

• D) Havia surgido − possuíssem − decidirão

• E) Surgem − possuam − haveria de decidir
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Fonte: ANALISTA ADMINISTRADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q8.

A música relativa

Parece existir uma série enorme de mal-entendidos em torno do lugar-comum que afirma ser a música uma linguagem

universal, passível de ser compreendida por todos. “Fenômeno universal” − está claro que sim; mas “linguagem universal” − até que

ponto?

Ao que tudo indica, todos os povos do planeta desenvolvem manifestações sonoras. Falo tanto dos povos que ainda se

encontram em estágio dito “primitivo” − entre os quais ela continua a fazer parte da magia − como das civilizações tecnicamente

desenvolvidas, nas quais a música chega até mesmo a possuir valor de mercadoria, a propiciar lucro, a se propagar em escala

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

Contudo, se essa tendência a expressar-se através de sons dá mostras de ser algo inerente ao ser humano, ela se concretiza

de maneira tão diferente em cada comunidade, dá-se de forma tão particular em cada cultura que é muito difícil acreditar que cada

uma de suas manifestações possua um sentido universal. Talvez seja melhor dizer que a linguagem musical só existe concretizada

por meio de “línguas” particulares ou de “falas” determinadas; e que essas manifestações podem até, em parte, ser compreendidas,

mas nunca vivenciadas em alguns de seus elementos de base por aqueles que não pertençam à cultura que as gerou.

(Adaptado de: MORAES, J. Jota de. O que é música. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.12-14)

Quanto à regência e à concordância, considere:

I. Os mal-entendidos que nem se imaginavam existir no que concerne da universalidade da música devem-se à confusão

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

II. Constam que todos os povos cultivam formas musicais, salientando-se as que apresentam um ritmo mais batido, que nos

impelem de dançar.

III. Assiste-se, nos dias de hoje, ao fenômeno da expansão abusiva de músicas comerciais, pela qual são responsáveis os

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

É inteiramente adequado o emprego de todas as formas verbais SOMENTE em

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q9.

É compreensível imaginar que, dentro do contexto de uma arte de tantos séculos como o teatro, o clichê “nada se cria, tudo se 

copia” já seja uma máxima. Alguns estudiosos da dramaturgia dizem que tal frase é perfeitamente aplicável. O curioso, no entanto, é 

constatar a rapidez com que o cinema, que tem menos de 120 anos de vida, tem incorporado essa máxima. 

No século 21, é em Hollywood que essa tendência aparece com maior força. Praticamente todos os sucessos de bilheteria da 

indústria cinematográfica norte-americana são adaptações de quadrinhos, livros, videogames ou programas de TV que fizeram 

sucesso. A indústria da adaptação tornou-se tão forte que existe uma massa de escritores com contratos fixos com alguns estúdios, o 

que significa que escrevem obras literárias já pensando em sua adaptação para o cinema. O roteiro original, portanto, tornou-se um 

artigo de luxo no cinema norte-americano. 

Em Hollywood, tal fenômeno é compreensível. A razão para que haja uma alta sem precedentes das adaptações é o medo do 

risco em tempos de crise econômica, que faz com que os estúdios apostem em histórias já testadas e aprovadas por leitores. Essa 

estratégia, apesar de não garantir êxito de bilheteria, reduz o risco de apostar todas as fichas em histórias inéditas.



No Brasil, as adaptações também viraram moda, uma vez que, nos primeiros anos do século 21, os filmes mais comentados 

vieram de livros e outras formas de expressão artística.

(Adaptado de: BALLERINI, Franthiesco. Cinema Brasileiro no Século 21: reflexões de cineastas, produtores, distribuidores, exibidores,

artistas, críticos e legisladores sobre os rumos da cinematografia nacional. Edição digital. São Paulo: Summus Editorial, 2012)

A frase em que há uso adequado do sinal indicativo de crase encontra-se em:

• A) A tendência de recorrer à adaptações aparece com maior força na Hollywood do século 21.

• B) É curioso constatar a rapidez com que o cinema agregou à máxima.

• C) A busca pela segurança leva os estúdios à apostarem em histórias já testadas e aprovadas.

• D) Tal máxima aplica-se perfeitamente à criação de peças de teatro.

• E) Há uma massa de escritores presos à contratos fixos em alguns estúdios.
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Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q10.

Juventude e história

Eric Hobsbawm (1917-2012) foi um dos maiores historiadores da era moderna. Longevo, viveu como também sua praticamen-

te toda a história do século XX. É dele este importante fragmento, que vale como uma advertência:

“A destruição do passado − ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações

passadas − é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa

espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os

historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio.”

(Adaptado de: Era dos extremos − O breve século XX. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13.)

Está plenamente adequada a pontuação do seguinte período:

• A) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno talvez não pudesse com a mesma autoridade, dar seu testemunho, sobre

esse período histórico que batizou como Era dos extremos.

• B) Tivesse vivido muito menos, Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno, talvez não pudesse, com a mesma autoridade, dar seu testemunho sobre

esse período histórico, que batizou como Era dos extremos.

• C) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm, esse grande historiador moderno, talvez não pudesse − com a mesma autoridade − dar seu testemunho,

sobre esse período histórico que batizou: como Era dos extremos.

• D) Tivesse vivido, muito menos, Eric Hobsbawm − esse grande historiador moderno, talvez não pudesse, com a mesma autoridade, dar seu testemunho,

sobre esse período histórico que batizou − como Era dos extremos.

• E) Tivesse vivido muito menos Eric Hobsbawm − esse grande historiador moderno − talvez não pudesse com, a mesma autoridade, dar seu testemunho

sobre esse período histórico que batizou como Era dos extremos.
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Português / Sintaxe

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q11.

Uma amiga me disse que em alguns cursos da Universidade de Princeton o celular e o tablet foram proibidos porque os 

estudantes filmavam e fotografavam as aulas, ou simplesmente brincavam com joguinhos eletrônicos. A proibição do uso de 

aparelhos eletrônicos em sala de aula numa das maiores universidades dos Estados Unidos não é desprezível. O celular na palma da 

mão desconcentra o estudante e abole uma prática antiga: a caligrafia. 

Dos milenares hieróglifos egípcios gravados em pedra e palavras escritas em pergaminho à mais recente prescrição médica, a 

caligrafia tem uma longa história. Mas essa história − que marca uma forte relação da palavra com o gesto da mão − parece fenecer 

com o advento do minúsculo teclado e sua tela. 

Lembro uma entrevista com Roland Barthes, em que o crítico francês dizia que as correções das provas tipográficas dos 

romances de Balzac pareciam fogos de artifícios. É uma bela imagem do efeito estético da caligrafia no papel impresso. Quando pude 

ver essas páginas numa exposição de manuscritos, fiquei impressionado com a metáfora precisa de Barthes, e admirado com a 

obsessão de Balzac em acrescentar, cortar e substituir palavras e frases, e alterar a pontuação. O autor de Ilusões Perdidas não 

poupava esforço para alcançar o que desejava expressar, e esse empenho tão grande acabou por exauri-lo quando escrevia seu 

último romance. 

Mas há beleza também na caligrafia torta e hesitante de uma criança, numa carta de amor escrita a lápis, na mensagem



pintada à mão no para-choque de um caminhão, no muro grafitado da cidade poluída. 

Num de seus poemas memoráveis, “O Sobrevivente”, Carlos Drummond de Andrade escreveu à mão e depois datilografou: 

“Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. / Se você quer fumar um charuto aperte um botão”. 

Na mão que move a escrita há um gesto corporal atávico, um desejo da nossa ancestralidade, que a maquininha subtrai, ou 

até mesmo anula. Ainda escrevo alguns textos à mão, antes de digitá-los no computador. No trabalho diário de um jornalista, isso é 

quase impossível, mas na escrita de uma crônica, pego a caneta e o papel e exercito minha pobre caligrafia. 

Talvez eu seja o antepenúltimo dinossauro. Mal escrevo essa palavra, vejo um dos minúsculos seres que se originaram de um 

dinossauro emplumado. É um pássaro que desconheço; pousou num galho do manacá florido, e seu canto misterioso me remete ao 

livro A Linguagem dos Pássaros, escrito no século 12 pelo poeta persa Farid Ud-din Attar. Nele, a caligrafia é sinônimo de “beleza da 

escrita, linguagem da mão e nobreza do sentimento”.

(Adaptado de: Milton Hatoum. Disponível em: cultura.estadao.com.br)

O segmento em que se exprime noção de finalidade está em:

• A) as correções das provas tipográficas dos romances de Balzac pareciam fogos de artifícios.

• B) Se você quer fumar um charuto aperte um botão.

• C) esse empenho tão grande acabou por exauri-lo.

• D) O autor de Ilusões Perdidas não poupava esforço para alcançar o que desejava expressar.

• E) O celular na palma da mão desconcentra o estudante.
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Português / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q12.

Toda utopia, desde a criação do termo por Thomas Morus, há quinhentos anos, anda junto com um projeto de urbanização. É

difícil planejar uma cidade e resistir à tentação de formular um projeto de sociedade. Mais que isso, se Severo Sarduy tem razão ao

afirmar que a cidade passa a ser cartografada, quando, durante a Renascença, deixa de ser imediatamente visível em sua inteireza,

quando escapa ao olhar direto, então o ato de cartografar a cidade é simultâneo ao de planejá-la. Ver a cidade como um todo e criá-la

nova obedecem a um mesmo movimento.

É conhecida a oposição que, em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda tece entre as cidades da América hispânica e

as da América portuguesa. As cidades hispano-americanas são como tabuleiros de xadrez: planejadas, com ruas perpendiculares. Já

as cidades brasileiras são semeadas nas montanhas e nos vales, seguindo ritmos naturais, que não são os das linhas retas. Pois o

Brasil central tem uma presença mais intensa das retas e perpendiculares, bem como do planejamento urbano, mas que talvez só

uma vez, com a construção da capital federal, esteja vinculado a um projeto de nova sociedade. O Brasil central e tardio rompe com o

Brasil colonial, “atrasado”. O exemplo mais significativo dessa mudança está no modo como o antigo estado de Goiás gerou três

capitais que correspondem a três momentos diferentes do planejamento urbano.

A primeira é Goiânia, fundada em 1933. É uma cidade moderna, planejada, mas não é utópica. A segunda é a capital do país.

Construída ao longo da segunda metade da década de 1950, Brasília é, sim, uma cidade utópica. Desde seu projeto inicial,

pretendeu-se efetuar uma mudança nas relações entre as pessoas que lá fossem viver; isso se tentou com dificuldade e com

fracassos, porém, de qualquer forma, houve, em Brasília, um projeto utópico. Já a terceira capital retirada do antigo território goiano é

Palmas, fundada em 1989, onde há planejamento, mas a utopia sumiu. Sessenta anos de história marcam, assim, a trajetória da

utopia no país. Esse período, entre o governo Vargas e a Constituição de 1988, assinala a ascensão e a queda de um projeto utópico.

A palavra utopia é polissêmica. Salientamos alguns de seus aspectos: o princípio teórico para a resolução dos males do

mundo, o planejamento, a urbanização. Mas a utopia não se esgota neles. Ela pode ser sinônimo de irrealismo − e, portanto, algo

positivo (o sonho, o impossível) ou negativo (o impossível, o devaneio). Pode ser o que nos leva a romper com o convencional,

impelindo-nos à ação, e pode ser o que nos impede de agir, prendendo-nos ao imaginário.

(Adaptado de: RIBEIRO, Renato Janine. A boa política: Ensaios sobre a democracia na era da internet. Edição Digital. São Paulo:

Companhia das Letras, 2017)

Pois o Brasil central tem uma presença mais intensa das retas e perpendiculares... (2º parágrafo)

No contexto, o elemento sublinhado acima pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por:

• A) Por conseguinte, seguido de vírgula.

• B) Porque

• C) No entanto, seguido de vírgula.

• D) Uma vez que

• E) Apesar de
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Português / Intelecção de texto

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q13.

No voo da caneta

Numa das cartas ao amigo Mário de Andrade, assegurava-lhe o poeta Carlos Drummond de Andrade que era com uma caneta

na mão que vivia suas maiores emoções. Comentando isso com um jovem aluno, entrevi sua discreta expressão de piedade por

aquele poeta sitiado e infeliz, homem de gabinete que não se atirou à vida. Não tive como lhe dizer, naquele momento, que entre as

tantas formas de se atirar à vida está a de se valer de uma caneta para perseguir poemas e achar as falas humanas mais urgentes e

precisas, essenciais para quem as diz, indispensáveis para quem as ouve, vivas para além do tempo e do espaço imediatos.

(Joelson Figueiredo, inédito)

Na construção Comentando isso com um jovem aluno, entrevi, as ações expressas pelas formas sublinhadas

• A) compõem-se como uma simultaneidade.

• B) apresentam-se como um efeito seguido de sua causa.

• C) manifestam uma ideia de condicionalidade.

• D) sugerem decisões alternativas.

• E) articulam-se numa relação de finalidade.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Problemas e Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação);

Expressões numéricas

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q14.

Escolhendo-se um número natural par maior do que o 0 (zero) qualquer, seu segundo maior divisor será exatamente a metade

do número escolhido. Escolhendo-se um número natural ímpar maior do que 1 (um) qualquer, seu segundo maior divisor será,

no máximo, a terça parte do número escolhido. O primeiro número natural ímpar maior do que 100 cujo segundo maior divisor

natural, supera em 1 unidade o segundo maior divisor natural de 100, é o número

• A) 123.

• B) 105.

• C) 147.

• D) 153.

• E) 165.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q15.

No universo dos números inteiros positivos a divisão de N por 7 resulta no quociente A e resto igual a 1. A divisão de A por

4 resulta no quociente B e resto igual a 3. A divisão de B por 3 resulta em quociente C e resto igual a 0. Se N for um número

entre os números 130 e 200, a soma A + B + C será igual a

• A) 23.

• B) 19.

• C) 35.

• D) 42.

• E) 29.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Razões e proporções; Porcentagem e problemas

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC



Q16.

Em relação a uma campanha de vacinação, a secretaria de saúde de um município informou que 90% das crianças do município

já foram vacinadas e que todos os matriculados na rede municipal de ensino são moradores do município e receberam a vacina.

A partir dessas informações, é correto concluir que, necessariamente,

• A) as crianças que não estão matriculadas na rede municipal de ensino representam 10% do total.

• B) 10% das crianças matriculadas na rede municipal de ensino ainda precisam ser vacinadas.

• C) ainda falta vacinar 10% das crianças que não estão matriculadas na rede municipal de ensino.

• D) nem todas as crianças do município estão matriculadas na rede municipal de ensino.

• E) nem todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino foram vacinadas.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Divisão em partes proporcionais; Regra de três

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q17.

Em um experimento, uma planta recebe a cada dia 5 gotas a mais de água do que havia recebido no dia anterior. Se no 65º dia

ela recebeu 374 gotas de água, no 1º dia do experimento ela recebeu

• A) 64 gotas.

• B) 49 gotas.

• C) 59 gotas.

• D) 44 gotas.

• E) 54 gotas.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q18.

No campeonato brasileiro de futebol de 2014, os quatro últimos colocados da série A foram rebaixados, ou seja, tiveram de

participar da série B em 2015. Já os quatro primeiros da série B foram promovidos, ganhando o direito de disputar a série A em

2015. Os gráficos mostram a distribuição, por estado, dos 20 times da série A em 2014 e 2015.

Em 2014, foram rebaixados para a série B dois times da Bahia, um do Rio de Janeiro e um de Santa Catarina. Dessa forma, em

2014, foram promovidos para a série A

• A) dois times de Santa Catarina, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro.

• B) dois times de Santa Catarina, um de São Paulo e um de Minas Gerais.

• C) um time de Santa Catarina, um de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais.

• D) um time de Santa Catarina, um do Rio de Janeiro, um de Minas Gerais e um da Bahia.

• E) um time de Santa Catarina, dois de São Paulo e um de Minas Gerais.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura

daquelas relações

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - PROGRAMADOR / DPE/SP / 2015 / FCC

Q19.

Tarzan, o cachorro de Matilde nasceu no dia 12 de setembro de 2009 e morreu no dia 07 de janeiro de 2015, uma quarta-feira.

Nesse período, o único ano bissexto foi 2012 (ano com 366 dias). Tarzan, o cachorro de Matilde, nasceu em

• A) um domingo.

• B) uma quinta-feira.

• C) uma terça-feira.

• D) um sábado.

• E) uma segunda-feira.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / TST / 2017 / FCC

Q20.

As expressões numéricas abaixo apresentam resultados que seguem um padrão específico:

1ª expressão: 1 x 9 + 2

2ª expressão: 12 x 9 + 3

3ª expressão: 123 x 9 + 4

...

7ª expressão: ■ x 9 + ▲

Seguindo esse padrão e colocando os números adequados no lugar dos símbolos ■ e ▲, o resultado da 7a expressão será

• A) 1 111 111.

• B) 11 111.

• C) 1 111.

• D) 111 111.

• E) 11 111 111.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

Fonte: ANALISTA DE TRâNSITO / DETRAN/MA / 2018 / FCC

Q21.

A produtividade de um agente público de determinada categoria em um período de um ano pode ser alta, média ou baixa, conforme os critérios estabelecidos no

regimento interno. Todo agente que atinge produtividade alta e não possui faltas sem justificativa no período de um ano recebe um bônus especial no mês de

janeiro seguinte. Artur, um agente público dessa categoria,

não recebeu o bônus especial em janeiro de 2018. Dessa forma, Artur, no ano de 2017, necessariamente,

• A) teve produtividade baixa e pelo menos uma falta sem justificativa.



• B) não teve produtividade alta ou teve pelo menos uma falta sem justificativa.

• C) teve produtividade média ou baixa e exatamente uma falta sem justificativa.

• D) não teve produtividade alta e teve pelo menos uma falta sem justificativa.

• E) teve produtividade baixa ou pelo menos uma falta sem justificativa.
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Noções de Direito / Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 / Do provimento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q22.

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, um cargo público fica vago em razão de

• A) readaptação, que consiste no retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado.

• B) exoneração, que se dá exclusivamente em razão de pedido do servidor público comissionado ou titular de cargo efetivo.

• C) aposentadoria, desde que por idade e a pedido, tendo em vista que quando por invalidez a vacância do cargo só ocorre

quando do atingimento da idade mínima.

• D) promoção, quando precedida de concurso interno, hipótese em que o servidor passa a ocupar outro cargo efetivo.

• E) posse em outro cargo público não passível de ser acumulável com o anteriormente ocupado pelo servidor.
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Noções de Direito / Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 / Da vacância

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q23.

Considere os itens abaixo.

I. Crime contra a Administração pública.

II. Improbidade administrativa.

III. Aplicação irregular de dinheiros públicos.

IV. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.

V. Corrupção.

Nos termos da Lei nº 8.112/90, são atos passíveis de demissão e têm como consequência cumulativa a indisponibilidade dos

bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, além de impedimento do retorno do servidor ao serviço

público federal, os indicados nos itens

• A) III, IV e V, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II, III, IV e V.

• D) II, III, IV e V, apenas.

• E) I, II, III e IV, apenas.
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Noções de Direito / Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 / Dos direitos e vantagens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC



Q24.

Os servidores efetivos, cujo regime jurídico é disciplinado pela Lei nº 8.112/90, têm previstos os conceitos de vencimento e

remuneração, que se distinguem

• A) em razão da origem dos pagamentos, devidos aos ativos no caso dos vencimentos, e aos inativos, no caso de remuneração.

• B) porque os vencimentos abrangem a remuneração e vantagens de caráter não indenizatório.

• C) porque os vencimentos abrangem gratificações e indenizações, estas que se incorporam àqueles e, somados com as gratificações compõem a

remuneração total do servidor.

• D) caso à remuneração em questão tenham sido incorporadas verbas de outras naturezas, de caráter retributivo ou indeni-

zatório.

• E) em razão da abrangência, pois a remuneração considera não só os vencimentos, mas as vantagens pecuniárias legalmente previstas, como gratificações

e indenizações.
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Noções de Direito / Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 / Do regime disciplinar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q25.

Claudio, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

servidor um tratamento diferenciado ao seu processo em curso perante o Tribunal. Claudio acolheu a solicitação e posicionou o

processo de Saulo na frente dos demais, possibilitando uma imediata apreciação do Tribunal, sem qualquer justificativa legal

para tanto. Em troca, recebeu de Saulo uma vultosa quantia em dinheiro. Em razão do ocorrido, Claudio foi processado e

condenado administrativamente pelo Tribunal, sendo-lhe aplicada a pena de demissão por improbidade administrativa. Nos

termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada pena de demissão

• A) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.

• B) impossibilita Claudio de retornar ao serviço público federal.

• C) não está sujeita a qualquer prazo prescricional, haja vista a gravidade da conduta.

• D) é infundada, pois apenas o Judiciário pode decretar a demissão de servidor em razão do cometimento de improbidade

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.
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Noções de Direito / Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 / Do processo administrativo disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q26.

Mateus é servidor público federal classificado em uma repartição onde há grande movimento de público para atendimento.

Aproximando-se a data em que Mateus completaria o tempo de serviço necessário para aposentadoria, sua chefia imediata

identificou que há tempos ele vinha recebendo montantes em dinheiro de particulares para arquivar processos de cobrança de

multas impostas administrativamente. Foi instaurado procedimento administrativo disciplinar contra Mateus, mas durante o

trâmite das apurações ele veio a requerer sua aposentadoria por tempo de serviço. Em razão disso,

• A) eventual comprovação de autoria da infração, nos autos do processo disciplinar, posteriormente à aposentadoria do

servidor enseja a substituição da pena de demissão pela de cassação de aposentadoria.

• B) ficam obstados o processamento e a concessão de sua aposentadoria, já que a infração precedeu a aquisição do tempo

para inatividade, ficando suspensa a contagem de tempo de serviço.

• C) o processo administrativo prossegue regularmente e a aposentadoria, ainda que já concedida, fica anulada no caso de

constatação de autoria da infração, aplicando-se a penalidade de demissão.

• D) fica extinta sua punibilidade, já que a infração praticada pelo servidor é punida com demissão, que se tornou inócua diante

da aposentadoria do mesmo.

• E) comuta-se a pena passível de ser aplicável, passando de demissão para expulsão, independentemente da conclusão do

processo administrativo, hipótese em que ficam interrompidos os pagamentos de proventos ou de vencimentos.
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Noções de Direito / Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceitos, requisitos, atributos



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC

Q27.

O diretor de uma repartição pública aproveitou-se da necessidade da Administração pública adquirir um terreno para instalar uma

unidade operacional ambiental e indicou, para ser desapropriado, o imóvel de um desafeto seu. O terreno pertencente a esse desafeto, embora não

apresentasse nenhum problema aparente que impedisse a aquisição, não era o que melhor preenchia as características procuradas pela Administração, tais

como localização, dimensão, declividade, etc., inclusive porque encareceria a obra.

Não obstante, o diretor insistiu e o terreno acabou sendo adquirido, por ordem emanada por aquela autoridade. O ato administrativo

• A) possui vício de competência posto que o administrador, quando agiu para atendimento de propósitos pessoais, tornou-se

autoridade incompetente para decidir.

• B) possui vício sanável, caso seja ratificado pela autoridade competente, se esta entender que o terreno pode atender ao

interesse público.

• C) foi regularmente editado, pois respeita a autoridade competente para sua emissão.

• D) é eivado de vício de desvio de finalidade, uma vez que o terreno foi adquirido para fins de desagradar desafeto da

autoridade que o emitiu, tendo inclusive onerado a Administração.

• E) é eivado de vício de motivo, visto que esse é inexistente, podendo ser sanado caso o terreno adquirido acabe por ser

utilizado pela Administração, ainda que por valor superior ao pretendido pela Administração.
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Noções de Direito / Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação e espécies

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q28.

Rodrigo é servidor público federal e chefe de determinada repartição pública. Rodrigo indeferiu as férias pleiteadas por um de

seus subordinados, o servidor José, alegando escassez de pessoal na repartição. No entanto, José comprovou, que há excesso

de servidores na repartição pública. No caso narrado,

• A) há vício de motivo no ato administrativo.

• B) o ato deve, obrigatoriamente, permanecer no mundo jurídico, vez que sequer exigia fundamentação.

• C) inexiste vício no ato administrativo, no entanto, o ato comporta revogação.

• D) o ato praticado por Rodrigo encontra-se viciado, no entanto, não admite anulação, haja vista a discricionariedade administrativa na hipótese.

• E) o objeto do ato administrativo encontra-se viciado.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q29.

Às decisões que extinguem os atos administrativos por vício de legalidade e por razões de conveniência e oportunidade, dá-se

os nomes, respectivamente, de

• A) anulação e revogação, não retroagindo seus efeitos à data da edição dos atos viciados, razão pela qual ficam preservados

todos os efeitos produzidos até a data da extinção.

• B) anulação e invalidação, retroagindo seus efeitos à data da edição dos atos viciados, acarretando, portanto, a descons-

tituição dos efeitos até então produzidos.

• C) revogação, cujos efeitos retroagem à data da edição do ato viciado, e anulação, cujos efeitos passam a ser produzidos

somente quando de sua edição.

• D) anulação, cujos efeitos não retroagem à data da edição do ato anulado, e invalidação, cujos efeitos retroagem à data do

ato invalidado, declarando-se, na sequência, a reconstituição da situação jurídica anterior, com a manutenção de efeitos.

• E) anulação, retroagindo, como regra, seus efeitos à data da edição do ato, com a desconstituição deste, e revogação, cujos

efeitos são produzidos a partir de então.
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Q30.

NÃO consta entre os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil:

• A) A defesa da paz.

• B) O repúdio ao terrorismo e ao racismo.

• C) A prevalência dos direitos humanos.

• D) A redução das desigualdades regionais na América Latina.

• E) A autodeterminação dos povos.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q31.

Diante da disciplina dos Direitos e Garantias fundamentais na Constituição Federal,

• A) somente são assegurados direitos fundamentais às pessoas físicas, uma vez que esses decorrem diretamente do princípio

da dignidade da pessoa humana.

• B) o rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo, não sendo admitida a existência de direitos e garantias que não

estejam expressamente previstos na Constituição, ainda que decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou

previstos em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

• C) os direitos fundamentais podem sofrer limitações impostas pela própria Constituição, assim como pelo legislador ordinário,

quando autorizado a tanto por aquela.

• D) somente são assegurados direitos individuais e coletivos aos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, e não aos

estrangeiros.

• E) os direitos assegurados pela Constituição aos trabalhadores urbanos e rurais não se aplicam aos domésticos, uma vez

que as atividades desempenhadas por essa categoria se encontram disciplinadas por legislação própria.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q32.

Dois sindicatos distintos, ambos com base territorial no município de São Paulo, consideram-se legítimos representantes de uma

determinada categoria profissional, invocando o direito de atuar em nome dessa, em questões judiciais e administrativas.

Considerando o disposto na Constituição Federal, o conflito entre os sindicatos em questão poderá ser resolvido mediante

• A) propositura de ação perante a Justiça federal, com a finalidade de ver declarado o legítimo representante da categoria.

• B) celebração de acordo entre os sindicatos envolvidos na disputa, por meio do qual seja pactuado que ambos são legítimos

representantes da categoria, desde que no acordo fiquem delimitadas com precisão as áreas do município que

representarão as bases territoriais de cada uma das entidades contendentes.

• C) propositura de ação perante a Justiça do Trabalho com a finalidade de ver declarado o legítimo representante da categoria.

• D) livre escolha dos empregadores dos integrantes da categoria profissional em questão, que poderão decidir com qual das

entidades em disputa desejarão negociar, vedada no entanto a negociação de um único empregador com dois sindicatos

distintos que possuam a mesma base territorial.

• E) edição de lei específica que defina o legítimo representante da categoria em questão, bem como sua base territorial.
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q33.

São brasileiros

• A) natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país.



• B) natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República

Federativa do Brasil.

• C) natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a

residir na República Federativa do Brasil e optem, quando completarem 21 anos, pela nacionalidade brasileira.

• D) naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de cinco

anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

• E) naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua

portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
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Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ADMINISTRAçãO / DPE/AM / 2018 / FCC

Q34.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, como regra geral, que são inalistáveis e inelegíveis como eleitores

• A) analfabetos.

• B) estrangeiros.

• C) maiores de 70 anos.

• D) maiores de 16 anos e menores de 18 anos.

• E) que alegarem motivos de crença religiosa.
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Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q35.

Considere:

I. O Presidente da República exerce o papel de Chefe de Estado e de Chefe de Governo.

II. Os Ministros são auxiliares do Chefe do Executivo e demissíveis por ele a qualquer momento.

III. O Presidente da República tem longa participação no processo legislativo.

IV. O povo é quem elege, direta ou indiretamente, o Chefe do Executivo para o cumprimento de um mandato.

No que concerne às características do presidencialismo, está correto o que consta APENAS em

• A) I e III.

• B) II.

• C) I, II e III.

• D) III e IV.

• E) I, II e IV.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q36.

Ao disciplinar a organização político-administrativa da República brasileira, a Constituição Federal estabelece que a União

• A) não intervirá, jamais, nos Estados, já que adota o princípio da não intervenção.



• B) não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto, dentre outras hipóteses expressamente previstas, para

reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos

consecutivos, salvo motivo de força maior.

• C) intervirá nos Estados sempre que entender necessária sua intervenção, o que se fará por meio de decreto do Presidente

da República, que somente poderá ser editado mediante prévia autorização do Senado Federal e referendo do Supremo

Tribunal Federal.

• D) intervirá nos Estados e no Distrito Federal para garantir o livre exercício dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo

proibida, contudo, sua intervenção no Poder Judiciário, já que a este é atribuída a função de administração da Justiça na

sociedade.

• E) está autorizada a intervir nos Municípios dos Estados e do Distrito Federal quando deixar de ser paga, sem motivo de força

maior, por um ano, a dívida fundada.
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Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / FUNAPE / 2017 / FCC

Q37.

As normas constitucionais a respeito da organização do Estado brasileiro prescrevem que

• A) os Municípios não são dotados de autonomia, uma vez que a Constituição Federal não lhes garante o poder de dar-se

uma Constituição própria.

• B) os Municípios não são dotados de autonomia, uma vez que não possuem Poder Judiciário, mas apenas Poder Legislativo

e Poder Executivo.

• C) os Municípios são dotados de autonomia, mas as Câmaras de Vereadores devem limitar-se a regulamentar as leis federais

e estaduais para a sua fiel execução.

• D) a União, os Estados e os Municípios são autônomos, mas não o Distrito Federal, que tem a natureza de autarquia federal.

• E) os Estados-membros são dotados de autonomia, tendo a Constituição Federal assegurado-lhes, inclusive, o exercício de

competências legislativas exclusivas.
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Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q38.

Como regra, na Federação Brasileira a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios são todos considerados entes

autônomos. Isso não impede, no entanto, que a mesma Constituição Federal estabeleça diferenças de regimes jurídicos entre

eles. É exemplo dessas diferenças

• A) os Municípios não terem competência para prestar serviços públicos próprios.

• B) as contas municipais não estarem sujeitas à fiscalização de Tribunal de Contas.

• C) os Municípios não possuírem competências legislativas próprias.

• D) os Municípios não possuírem Poder Judiciário, nem mesmo de primeira instância.

• E) os Municípios poderem arrecadar, mas não instituir tributos próprios.
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Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q39.

São vários os princípios constitucionais aplicáveis à Administração pública, mas são apenas cinco os que estão expressos e são específicos em relação ao

tema. São eles:

• A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

• B) legalidade, independência, moralidade, probidade e eficiência.

• C) discricionariedade, publicidade, igualdade, efetividade e independência.

• D) discricionariedade, igualdade, probidade, independência e efetividade.



• E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q40.

João foi contratado por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, para atuar junto a órgão da Administração

direta, integrante do Poder Executivo de certo Estado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público. À luz do disposto na Constituição, a remuneração de João

• A) não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, embora possa ser

superior ao do Governador do Estado respectivo.

• B) não poderá exceder o subsídio mensal do Governador do Estado respectivo.

• C) não estará sujeita ao limite aplicável aos servidores ocupantes de cargos efetivos, uma vez que foi contratado por tempo

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

• D) terá como limite o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado respectivo, limitado a noventa

inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

• E) não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, do Presidente da República, que funciona como limite para a

remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e

fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Noções de Direito / Direito Constitucional / Da organização dos poderes / Do Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q41.

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho possuem competência para

processar e julgar, originariamente,

• A) a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando a falta de norma regulamentadora de atribuição de órgão,

entidade ou autoridade federal disser respeito a matérias sujeitas à sua jurisdição.

• B) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

• C) os conflitos de atribuição entre órgãos da Administração federal e órgãos jurisdicionais nas matérias sujeitas à sua jurisdição.

• D) seus próprios membros, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.

• E) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias nas matérias sujeitas à sua

jurisdição.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q42.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,

• A) o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• B) o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• C) o crime político.

• D) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município.

• E) as causas decididas, em única instância, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal quando a decisão recorrida

contrariar tratado ou lei federal.
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Q43.

De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas, originariamente, pelo

• A) Superior Tribunal de Justiça.

• B) Supremo Tribunal Federal.

• C) Congresso Nacional.

• D) Senado Federal.

• E) Conselho da Justiça Federal.
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Federais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q44.

Kleber é Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Jaime é advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral, e tem mais de

dez anos de efetiva atividade profissional. Com base nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição Federal, para

compor o Tribunal Superior Eleitoral

• A) estão habilitados Kleber e Jaime, podendo, porém, ser eleito Corregedor Eleitoral apenas Kleber.

• B) está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito Corregedor Eleitoral.

• C) está habilitado apenas Jaime, podendo também ser eleito Corregedor Eleitoral.

• D) estão habilitados Kleber e Jaime, podendo, porém, ser eleito Presidente do Tribunal Superior Eleitoral apenas Jaime.

• E) está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q45.

Um computador

• A) com sistema operacional de 64 bits é capaz de reconhecer uma quantidade maior de memória RAM do que um de 32 bits,

o qual suporta o máximo de 32 GB de RAM.

• B) que consiga reconhecer memória RAM acima de 2 GB tem que necessariamente ser de 64 bits.

• C) com sistema operacional de 64 bits pode não inicializar um processador de 64 bits se não houver suporte para o BIOS. O

BIOS da placa mãe deve ter suporte para processador de 64 bits.

• D) com um sistema operacional de 64 bits, vai operar em modo de 64 bits ou de 32 bits, o que é chamado de modo de

compatibilidade. Neste caso todos os drivers do sistema devem ter 32 bits.

• E) que consiga trabalhar com processadores de 64 bits não aceita drivers e aplicativos de 32 bits. Assim todos eles devem

ser substituídos pelas versões 64 bits, senão ocorrerão erros de compatibilidade.
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Q46.

Na arquitetura da JVM existe a JVM Memory que contém uma área de memória que armazena os objetos criados pela aplicação

por meio do operador new ou qualquer outro método que crie um objeto.

Essa área de memória é chamada de

• A) stack frame.

• B) method area.

• C) heap.



• D) perm.

• E) native stack.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/SP / 2017 / FCC

Q47.

Para a instalação física de uma rede local de computadores (LAN) o Técnico utilizou cabos de pares trançados e

para

interligar os computadores, o que estabeleceu a topologia física

. Para conectar a LAN à rede WAN do provedor de acesso

(ISP) o Técnico utilizou o

.

As lacunas I, II e III são, correta e respectivamente, preenchidas por

• A) Access Point − Barramento − Switch

• B) Roteador − Barramento − Firewall

• C) Switch − Estrela − Roteador

• D) Roteador − Estrela − Firewall

• E) Access Point − Barramento − Firewall
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Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - SUPORTE TéCNICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q48.

Em uma visão de alto nível da função e interconexão do computador é correto afirmar que:

• A) Um ciclo de instrução consiste em uma busca de instrução, seguida por zero ou mais buscas de operandos, seguidas por zero ou mais armazenamentos

de operandos, seguidos por uma verificação de interrupção (se as interrupções estiverem habilitadas).

• B) Os principais componentes do sistema de computação (processador, memória principal, módulos de E/S) precisam ser interconectados a fim de trocar

dados e sinais de controle. O meio de interconexão mais popular é o uso de um barramento do sistema compartilhado, consistindo de uma única linha.

• C) A função básica executada por um computador é a execução de um programa que consiste em um conjunto de instruções armazenadas no processador.

A memória faz o trabalho real executando instruções especificadas no programa.

• D) No início de cada ciclo de instrução o processador busca uma instrução na memória. Em um processador típico, um registrador chamado de Registrador

de Instrução (IR) mantém o endereço da instrução a ser buscada em seguida.

• E) As linhas de endereço do barramento oferecem um caminho para movimentação de dados entre os módulos do sistema. Essas linhas, coletivamente, são

chamadas de barramento de endereço e podem consistir em 32, 64, 128 ou ainda mais linhas separadas. Cada linha pode transportar diversos bits de cada

vez.
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Q49.

No Sistema Operacional − SO

• A) Windows Server 2012, a tecnologia Hyper-V virtualiza o hardware para fornecer um ambiente em que diversos sistemas

operacionais possam ser executados ao mesmo tempo em um computador físico. Cada máquina virtual é um sistema de

computador isolado e virtualizado que pode executar seu próprio SO, denominado SO convidado.

• B) Windows Server 2012, as ferramentas de gerenciamento do Hyper-V foram projetadas para gerenciar também as versões

anteriores do Hyper-V. Já as ferramentas de gerenciamento do Hyper-V no R2 do Windows Server 2012 não podem ser

usadas para gerenciar versões anteriores do Hyper-V R2.

• C) Windows 7 de 32 bits são atribuídos, aos processos, endereços de memória virtual que variam de 1GB a 8GB, independentemente do quanto de RAM é

realmente instalado no computador. Os aplicativos do Microsoft Office usam 2GB de

espaço de endereço particular para seu uso exclusivo.

• D) Windows 7, a memória virtual é um recurso limitado enquanto, para fins práticos, o arquivo de paginação é ilimitado. Quando a memória sendo usada por

todos os processos excede a RAM disponível, o SO move páginas (partes de 4MB) de

espaços de endereço virtual para o disco rígido, liberando quadros RAM para outros usos. Essas páginas são armazenadas em um único arquivo

(PagefileRam.sys) na raiz do disco.

• E) CentOS 7, há duas tecnologias de virtualização disponíveis denominadas Xen e KMV. Ambas suportam full virtualization,

em que o SO convidado é portado para o hypervisor e paravirtualization, em que o SO convidado é executado sem

modificações sobre o monitor de máquina virtual (VMM). Full virtualization é mais rápida que a paravirtualization.

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

Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Conceitos e configurações básicas de Linux

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q50.

Existe uma ferramenta muito útil na administração remota de sistemas baseados em Linux, por meio da qual é possível fazer

login em sessões remotas de shell, possibilitando gerir servidores à distância. Para se conectar remotamente ao servidor

hipotético remotehost usando o usuário remoto remoteusername, a sintaxe correta de uso é

• A) snmp remoteusername@remotehost

• B) rdm -p 21 remoteusername@remotehost

• C) ssh -u remoteusername -h remotehost

• D) ssh remoteusername@remotehost

• E) rdm -u remoteusername -h remotehost

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

Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Gerenciamento de memória, processos, entrada e saída

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC

Q51.

Considere as situações abaixo, no contexto de Sistemas Operacionais.

I. Dois ou mais processos estão impedidos de continuar suas execuções ficando bloqueados, esperando uns pelos outros.

II. Um processo nunca é executado, pois processos de prioridade maior sempre o impedem de entrar em execução.

Nos casos I e II estão ocorrendo, respectivamente, o que é denominado

• A) blockade e aging.

• B) deadlock e turnaround.

• C) throughput e starvation.

• D) preemption e turnaround.

• E) deadlock e starvation.



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

Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC

Q52.

Considere os cuidados abaixo.

I. Não aceite novos identificadores de sessão pré-configurados ou inválidos na URL ou em requisições. Isto é chamado de

ataque de sessão fixada. Use somente mecanismos padrão para gerência de sessão. Não escreva ou use gerenciadores

secundários de sessão em qualquer situação.

II. Mantenha no código os cookies personalizados com propósito de autenticação de gerência de sessão, como funções

‘lembrar do meu usuário’.

III. Use períodos de expiração de prazo que automaticamente geram logout em sessões inativas, bem como o conteúdo das

informações que estão sendo protegidas.

IV. Assegure-se que todas as páginas tenham um link de logout. O logout não deve destruir as sessões nem cookies de

sessão.

V. Use somente funções de proteção secundárias eficientes (perguntas e respostas, reset de senha), pois estas credenciais

são como senhas, nomes de usuários e tokens. Aplique one-way hash nas respostas para prevenir ataques nos quais a

informação pode ser descoberta.

São cuidados que corretamente evitam problemas de quebra de autenticação e gerenciamento de sessão em aplicações web, o

que se afirma APENAS em

• A) I, II e III.

• B) I e IV.

• C) II, III e V.

• D) III e IV.

• E) I, III e V.

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

Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Virtualização de servidores

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO DE SUPORTE / DPE/AM / 2018 / FCC

Q53.

O Técnico de Suporte foi designado para instalar o VMware no sistema servidor da Defensoria, considerando que o hypervisor

deve ser executado diretamente sobre o hardware hospedeiro. De acordo com essa especificação, o Técnico deve escolher o

VMware

• A) ESX.

• B) Fusion.

• C) Player.

• D) Server.

• E) Workstation.

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



Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Balanceamento de carga; Contingência e continuidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/CE / 2012 / FCC

Q54.

O Windows 2003 Server oferece dois tipos de tecnologia para clustering: Server Clusters e Network Load Balancing.

O número de servidores possíveis para cada tecnologia é, respectivamente:

• A) 8 e 32.

• B) 16 e 24.

• C) 24 e 16.

• D) 32 e 12.

• E) 4 e 16.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Modelo de referência OSI

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q55.

A internet faz uso de diversos protocolos, dentre os quais o HTTP, o TCP e o IP. Em relação ao modelo OSI, as camadas a que

cada um desses protocolos está relacionado é, respectivamente:

• A) Aplicação, Secção e Transporte.

• B) Aplicação, Transporte e Rede.

• C) Apresentação, Secção e Enlace.

• D) Apresentação, Transporte e Rede.

• E) Seção, Transporte e Enlace.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Tecnologia de rede Ethernet e sem fio (wireless)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q56.

A versão do Wi-Fi mais utilizado atualmente é a 802.11g que disponibiliza o recurso de segurança definido pelo padrão 802.11i,

o WPA2. Um dos recursos do WPA2 que faz com que ele seja mais seguro é a troca de chaves criptográficas em cada envio de

pacote de dados. Esse recurso é implementado pelo

• A) AES.

• B) PSK.

• C) RC4.

• D) MD5.

• E) TKIP.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Elementos de interconexão de redes (hubs, switches, roteadores)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC

Q57.

Considere a rede de computadores abaixo.



As caixas I e II correspondem, correta e respectivamente, aos dispositivos de interconexão:

• A) Router (conexão sem fio) − Gateway Dual LAN/WAN.

• B) Switch (conectado na porta LAN 1) − Router Dual WAN.

• C) Router (conectado na porta LAN 1) − Switch Dual WAN.

• D) Switch (conexão sem fio) − Gateway Dual LAN/WAN.

• E) Switch (conexão sem fio) − Switch Dual WAN/LAN.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Redes locais virtuais (VLANs)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC

Q58.

As redes sem fio são padronizadas segundo o IEEE, que regulamentou a norma 802.11 e as suas versões dividindo em grandes

grupos em função do seu raio de alcance. Um destes grupos denomina-se

• A) WCAN, que é prioritariamente usada em redes corporativas que atravessam cidades e até mesmo estados. O protocolo

mais conhecido é o WiMAX que pode atingir velocidade de até 70Mbit/s. Essa conexão é utilizada na prática entre os

provedores de acesso e seus pontos de distribuição.

• B) WPAN, uma rede com alcance limitado a um raio de 100 a 300 m, comumente usada em escritórios, shopping centers,

residências e instituições de ensino como alternativa de acesso à internet ou extensões de redes convencionais. A

principal tecnologia dessa categoria é o Hi-Fi.

• C) WLAN, cujo alcance é de 10 a 100 metros, realizando a comunicação entre dispositivos móveis. A tecnologia mais utilizada

é o Bluetooth e seus antecessores são o InfraRed ou IrDA, ZigBee e UXB.

• D) WWAN, com grande área de cobertura. Os telefones celulares são os principais dispositivos utilizados nesse escopo de

rede, que é muito utilizada em serviços de voz e dados, que são serviços geralmente de custo elevado. Essa modalidade

utiliza tecnologia de telecomunicação móvel como LTE.

• E) WMAN, que utiliza ondas de rádio para realizar a conexão com a internet e inclui conexão ADSL em sistemas de TV por

fibra óptica. É utilizada em lugares públicos, como aeroportos, com o objetivo de diminuir custos. O principal problema

desse tipo de rede é a frequência, pois pode conduzir à interferência de telefones sem fio.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Protocolo TCP/IP versões 4 e 6

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO DE SUPORTE / DPE/AM / 2018 / FCC

Q59.

Considere a representação do seguinte endereço IPv6: 

 



 

1010:7AB:56::B 

 

 

 

O endereço, em sua forma completa é:

• A) 1010:07AB:0056:0000:0000:0000:0000:000B

• B) 1010:07AB:0056:0000:0000:0000:0000:0000:B000

• C) 1010:07AB:0056:0000:0000:0000:000B

• D) 1010:07AB:0056:0000:0000:0000:0000:0000:000B

• E) 1010:7AB0:5600:0000:0000:0000:0000:B000

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Técnicas de roteamento de pacotes de dados (rotas estáticas e protocolos dinâmicos RIP,

OSPF e BGP)

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ENGENHEIRO DE REDES / DPE/SP / 2015 / FCC

Q60.

Em relação aos roteadores é correto afirmar:

• A) São capazes de interligar várias redes diferentes e escolher a rota mais rápida para cada pacote de dados. Operam no

nível 6 do modelo OSI, procurando por endereços MAC em vez de endereços IP.

• B) Cada rede possui seu próprio roteador e os vários roteadores são interligados entre si, de forma que tenham acesso direto

a todos os outros roteadores a que estejam conectados.

• C) Cada vez que o dado é transmitido de um roteador para outro ocorre um loop. Os roteadores determinam o melhor

caminho a seguir e procuram pelo caminho com o menor número de loops, ou seja, o caminho mais seguro.

• D) Caso um dos roteadores da rota esteja ocupado demais (o que pode ser medido pelo número de loops), caminhos

alternativos são procurados para desviar do trecho. Mas, como os roteadores sempre priorizam o caminho mais seguro,

uma pequena espera na fila do roteador congestionado não comprometeria a resposta.

• E) Podem interligar redes situadas em países ou continentes diferentes. Pode-se medir o tempo que um pedido de conexão

demora para ir até o destino e ser respondido usando o comando ping. Também há comandos para verificar por quantos

roteadores o pacote está passando até chegar ao destino.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Filtro de pacotes: firewall

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q61.

Dentre os vários elementos de uma rede de computadores, o que tem a função de gerenciar o fluxo dos pacotes de informação,

realizando o bloqueio dos pacotes de serviços não autorizados entre a Rede Local e a Internet é denominado

• A) Firewall.

• B) Router.

• C) Switch.

• D) Gateway.

• E) Bridge.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / NAT. VPN

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q62.

O Analista de Suporte deve escolher, dentre os tipos de VPN, aquele em que apenas os dados são criptografados, sem

criptografar o cabeçalho, e ocorre alteração no tamanho do pacote original. O tipo de VPN que atende à especificação é o que

opera no Modo



• A) Túnel Criptografado.

• B) Ponto a Ponto.

• C) Transporte.

• D) Sessão.

• E) Túnel não Criptografado.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Serviços de rede: DNS; DHCP; HTTP e HTTPS; SMTP

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO DE SUPORTE / DPE/AM / 2018 / FCC

Q63.

Os protocolos SMTP, POP e IMAP são destinados para o serviço de e-mail. Sobre eles, é correto afirmar que o

• A) IMAP é utilizado para que o programa cliente de e-mail baixe o e-mail do servidor.

• B) SMTP é utilizado para o servidor enviar o e-mail para o programa cliente.

• C) POP é utilizado para que o programa cliente de e-mail gerencie a caixa de e-mail no servidor.

• D) SMTP é utilizado para a comunicação entre servidores de e-mail.

• E) POP é utilizado para a transferência de e-mail no sistema Webmail.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Protocolo SNMP

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q64.

O protocolo SNMP é usado para transportar a informação de gerenciamento entre as estações e os agentes existentes nos

elementos de rede. Os gerentes SNMP são softwares executados em uma ou mais estações capazes de realizar tarefas de

gerenciamento da rede, sendo responsáveis por enviar pollings (requests) às estações agentes e receber as respostas a estes

pollings (responses), podendo ainda

• A) acessar (get) ou modificar (set) informações nos agentes e receber informações relevantes ao gerenciamento (traps).

• B) ser quaisquer componentes de hardware conectados à rede, tais como computadores (hosts), impressoras, hubs,

switches, roteadores, entre outros.

• C) interagir diretamente com a MIB, sendo responsáveis por responder às solicitações feitas por outros gerentes (set) através

de ações (pollings).

• D) enviar, assincronamente, informações e alarmes (responses) aos outros gerentes, quando ocorre algum problema sério ou

um evento relevante para o gerenciamento da rede.

• E) armazenar informações estatísticas de configuração e de status, relativas a todos os possíveis objetos gerenciáveis da

rede usando VBLs (Variable Blocking Lists).

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Qualidade de serviço (QoS)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q65.

A qualidade de serviço (QoS) para um determinado serviço de comunicação pela internet pode ser configurada em diferentes

protocolos e respectivas camadas. No cabeçalho do protocolo IPv4 da camada de rede, o QoS é estabelecido pela definição de

prioridade no campo

• A) Protocol.

• B) Flags.

• C) IHL.

• D) Time to Live.

• E) Type of Service.

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



Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Priorização de pacotes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC

Q66.

Considere o texto abaixo.

Apesar de todas as padronizações propostas e homologadas, os padrões 802.1p e 802.1Q não poderiam ser efetivados na

prática se não fosse feita uma proposta de modificação para a solução da falta de um campo no quadro Ethernet. Este campo é

responsável pela identificação do quadro para uma determinada VLAN e pela identificação de qual prioridade este quadro teria

diante de outros na fila de encaminhamento.

(Adaptado de: https://www.gta.ufrj.br)

O campo ao qual o texto se refere é o

• A) FCS.

• B) EtherType.

• C) TAG.

• D) ToS.

• E) TTL.

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

Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceitos de segurança da informação / Classificação da informação

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE NEGóCIOS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q67.

O Analista de Negócios da Prefeitura Municipal de Teresina deve estabelecer a política interna de segurança da

informação para todos os órgãos vinculados à Prefeitura.

Nesse caso,

• A) a legislação vigente não é considerada.

• B) o prefeito é o responsável por elaborar e estabelecer

a política de segurança.

• C) os requisitos provenientes dos cidadãos devem ser

mandatórios.

• D) a política contempla requisitos oriundos de ameaça

futura.

• E) a política definida deve ser restrita aos órgãos da

prefeitura.

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

Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceitos de segurança da informação / Sistemas de Backup

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q68.

Considere, por hipótese, que a ARTESP utiliza uma estratégia de backup conforme mostra a figura abaixo, na qual a escala

vertical representa a quantidade de dados.



A figura ilustra a estratégia de backup

, que é semelhante a um backup

na primeira vez em que é realizado, na

medida em que irá copiar todos os dados alterados desde o backup anterior. No entanto, cada vez que é executado após o

primeiro backup, serão copiados todos os dados alterados desde o backup

anterior e não com relação ao último backup.

As lacunas I, II e III são preenchidas, correta e respectivamente, por

• A) diferencial − incremental − completo

• B) diferencial − completo − incremental

• C) incremental − completo − completo

• D) incremental − diferencial − diferencial

• E) completo − diferencial − incremental

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

Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceitos de segurança da informação / Conceitos básicos de criptografia / Sistemas

criptográficos simétricos e assimétricos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC

Q69.

A criptografia digital é um mecanismo de segurança para o funcionamento dos programas computacionais. Como os dados

tornam-se embaralhados, eles ficam inacessíveis a pessoas não autorizadas.

O Tribunal Superior Eleitoral usa algoritmos proprietários

, de conhecimento exclusivo do TSE.

O boletim da urna eleitoral é criptografado de forma segmentada, assinado digitalmente e transmitido.

Além da criptografia, existe a

, que é o processo pelo qual são recuperados os dados previamente criptografados. 

 



No recebimento do boletim da urna eleitoral ocorre: 

 

 

 

− a validação da compatibilidade da chave pública de assinatura digital do boletim de urna com a chave privada do Totalizador; 

 

 

− a decriptografia do boletim de urna de forma segmentada; 

 

 

− a leitura do boletim de urna decriptografado; 

 

 

− o armazenamento do boletim de urna criptografado e decriptografado. 

 

 

(http://www.tse.jus.br/eleicoes/biometria-e-urna-eletronica/criptografia) 

 

 

 

As lacunas I e II são, correta e respectivamente, preenchidas com

• A) do protocolo HTTPS − decriptografia

• B) de assinatura digital − função hash

• C) de cifração simétrica e assimétrica − função hash

• D) de cifração simétrica e assimétrica − decriptografia

• E) do protocolo HTTPS − assinatura digital
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Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceitos de segurança da informação / Conceitos básicos de criptografia / PKI (infraestrutura

de chaves públicas)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 15ª / 2015 / FCC

Q70.

Considere:

M = Mensagem

KS = Chave Secreta compartilhada

MACr = Código de Autenticação de Mensagem gerado pelo remetente

KPr = Chave pública do remetente

MACd = Código de Autenticação de Mensagem gerado pelo destinatário

KPd = Chave Pública do destinatário

Um resumo criptográfico pode ser usado para verificar a integridade de uma mensagem − se ela não foi modificada. Para

garantir a integridade da mensagem e autenticar a origem dos dados, uma das formas é: o remetente, por meio de uma função

hash e usando a M concatenada com

• A) KS, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal inseguro ao destinatário. O destinatário separa a MACr

de M e, usando M concatenada com a KS, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.

• B) KS, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal inseguro ao destinatário. O destinatário separa a MACr

de M e, usando M concatenada com a KPr, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.

• C) KPr, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal seguro ao destinatário. O destinatário separa a MACr

de M e, usando M concatenada com a KPr, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.



• D) KPr, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal inseguro ao destinatário. O destinatário separa a

MACr de M e, usando M concatenada com a KS, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.

• E) KS e KPr, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal seguro ao destinatário. O destinatário separa a

MACr de M e, usando M concatenada com a KPd, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.
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Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceitos de segurança da informação / Conceitos básicos de criptografia / Assinatura e

certificação digital

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q71.

A técnica de assinatura digital é uma forma eficaz de garantir autoria de documentos eletrônicos. Para comprovar uma

assinatura digital em um documento recebido é necessário, inicialmente,

• A) clicar em um link do e-mail de confirmação recebido com o documento, e inserir a chave pública do signatário.

• B) descriptografar o documento recebido com a chave privada de quem assinou eletronicamente o documento.

• C) conferir a autenticidade das chaves pública e privada do signatário no seu certificado digital.

• D) submeter o documento ao portal da ICP-Brasil para obter o certificado digital do documento assinado.

• E) calcular o hash criptográfico do documento e decifrar a assinatura com a chave pública do signatário.

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

Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceitos de segurança da informação / Conceitos básicos de criptografia / Protocolos

criptográficos, características do RSA, DES, 3DES, e AES, das funções hash, e do MD5 e SHA-1

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q72.

TLS é um protocolo de segurança desenvolvido para oferecer suporte ao transporte confiável de pacotes através, por exemplo,

do TCP. Vale-se de dois protocolos, descritos abaixo.

I. Responsável por estabelecer a conexão e negociar os parâmetros da comunicação segura que serão usados como:

métodos de compressão, tamanho do hash, algoritmos de criptografia (DES, RC4 etc.) e de integridade (MD5, SHA etc.).

II. Responsável pela aplicação dos parâmetros de segurança negociados. Faz a fragmentação, compactação, criptografia e

aplica função de integridade antes do envio das mensagens vindas das camadas superiores.

Os protocolos I e II são, respectivamente,

• A) TLS Secure Layer e TLS Datagram Transport Security.

• B) TLS Advanced Encryption Protocol e TLS Security Transport Protocol.

• C) TLS Authentication Encryption Protocol e TLS Secure Transport Control Protocol.

• D) TLS Handshake Protocol e TLS Record Protocol.

• E) TLS Multipurpose Secure Protocol e TLS Encryption Protocol.

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

Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conceitos de segurança da informação / Segurança física e segurança lógica

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE NEGóCIOS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q73.

Com relação à segurança em recursos humanos, a Norma

NBR ISO/IEC 27002:2013 descreve que, durante a contratação, a direção da organização deve



• A) verificar a existência de competência necessária

para executar o papel de segurança da informação.

• B) assegurar que os funcionários tenham as habilidades e qualificações apropriadas e sejam treinados

regularmente.

• C) certificar a confiabilidade para desempenhar o papel,

especialmente se esse papel for crítico para a organização.

• D) confirmar a veracidade das qualificações acadêmicas e profissionais, bem como a disponibilidade

de referências.

• E) verificar a exatidão e a completeza das informações

do curriculum vitae do candidato.

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

Tecnologia da Informação / Segurança da Informação / Conhecimentos sobre norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 e ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q74.

Uma organização deve determinar e prover recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua da gestão da

segurança da informação. Dentre esses recursos estão as pessoas que realizam o trabalho sob o

controle da organização. Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, todas estas pessoas devem estar cientes

• A) do plano de continuidade de negócios e de suas responsabilidades e papéis, já que todos participam quando é necessário

colocar este plano em prática.

• B) do plano estratégico, que estabelece a direção a ser seguida pela organização para melhorar o sistema de gestão da

segurança da informação.

• C) do plano operacional, que define as ações e metas traçadas para atingir os objetivos das decisões estratégicas relacionadas à segurança da informação.

• D) de suas responsabilidades no processo de gestão de riscos de segurança da informação, atuando como observadoras das

ações dos demais funcionários na identificação de potenciais riscos de segurança da informação.

• E) das implicações da não conformidade com os requisitos do sistema de gestão da segurança da informação.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Sistema Gerenciador de Banco de Dados / Fundamentos, instalação, administração e configuração;

esquema, campos, registros, índices, relacionamentos, triggers, stored procedures

Fonte: ANALISTA ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO ESPECIALIDADE BANCO DE DADOS / DPE/RS / 2017 / FCC

Q75.

A função básica de um gatilho ou trigger, em um banco de dados relacional, é

• A) verificar o grau de normalização de todas as tabelas de um banco de dados, assegurando-se do respeito às formas normais desejadas.

• B) realizar a compilação de todos comandos SQL presentes no banco de dados e armazenar os comandos compilados.

• C) verificar a correção das definições presentes no dicionário de dados, apontando eventuais erros de semântica.

• D) executar comandos previamente declarados, quando da ocorrência de um evento no banco de dados, também especificado em sua definição.

• E) verificar a eficácia da política de atribuição de senhas implementada no banco de dados, determinando seu grau de eficácia.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Sistema Gerenciador de Banco de Dados / Normalização de dados: primeira, segunda e terceira formas

normais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q76.

Considere as tabelas TipoProduto e Produto, abaixo, em um banco de dados adequadamente normalizado.

Tabela: TipoProduto 



Tabela: Produto 

É possível concluir corretamente que

• A) o produto de Código 30 na tabela Produto deveria receber em CódigoDoTipo o valor 3, considerando os valores

atuais na tabela TipoProduto.

• B) os campos Código e Descrição, na tabela TipoProduto, precisam ser modificados para CódigoTipo e

DescriçãoTipo, pois já existe Código e Descrição na tabela Produto.

• C) as tabelas Produto e TipoProduto possuem um relacionamento do tipo m:n.

• D) o Código, na tabela Produto, deve ser incrementado obrigatoriamente em 10.

• E) o CódigoDoTipo na tabela Produto é chave estrangeira, pois estabelece uma ligação com a chave primária Código da

tabela TipoProduto.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Tipos de bancos de dados

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ANALISTA DE BANCO DE DADOS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q77.

Uma tabela de um banco de dados relacional está na primeira forma normal se

• A) o número de atributos dessa tabela for limitado pelo sistema gerenciador de banco de dados.

• B) os atributos do tipo caractere tiverem comprimento máximo de 30 caracteres.

• C) o número de registros dessa tabela for limitado pelo sistema gerenciador de banco de dados.

• D) os domínios de todos atributos dessa tabela forem atômicos.

• E) os domínios de todos atributos dessa tabela forem compostos por números inteiros.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Modelo Entidade x Relacionamento; Modelo relacional

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ANALISTA DE BANCO DE DADOS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q78.

No modelo entidade-relacionamento utilizado em bancos de dados relacionais, a função desempenhada por um conjunto de

entidades em um conjunto de relacionamentos é chamado de

• A) recursão.

• B) papel.

• C) atribuição.

• D) redundância.

• E) composição.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Construção de projeto lógico



Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ANALISTA DE BANCO DE DADOS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q79.

No particionamento (ou fragmentação) de tabelas de um banco de dados relacional, no tipo de partição denominado horizontal

• A) não é possível recompor a tabela original não particionada, a partir das diversas partições.

• B) cada partição é composta por alguns atributos da tabela original não particionada.

• C) cada registro da tabela original deve pertencer a pelo menos duas partições.

• D) não é possível sua aplicação a tabelas não particionadas que contenham valores nulos.

• E) cada registro da tabela original não particionada deve pertencer a pelo menos uma partição.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Banco de dados distribuídos; Processamento distribuído

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ BANCO DE DADOS / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q80.

Atenção: Considere a tabela processo abaixo para responder as questões .

Há diversas técnicas para o armazenamento de relações em um banco de dados distribuído, entre elas está a fragmentação.

Considere o resultado da fragmentação da tabela processo em duas relações:

Considerando a fragmentação realizada, é correto afirmar:



• A) Na fragmentação realizada, os fragmentos são excludentes. Porém, mudando o predicado para a seleção usada na construção dos fragmentos, pode

haver uma determinada tupla replicada em mais de uma relação.

• B) Cada tupla da relação original não precisa estar representada nos fragmentos resultantes, pois a tabela original continua armazenada no banco de dados.

• C) A relação original processo pode ser reconstruída usando o comando SQL UNIONTABLE, que uniria os fragmentos vara1 e vara2.

• D) A relação processo foi submetida a uma fragmentação vertical.

• E) A fragmentação realizada resultou em apenas 2 fragmentos vara1 e vara2 porque havia apenas 2 varas diferentes na relação original, portanto, esta é a

única fragmentação possível.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Construção de bases de dados de apoio à decisão

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q81.

Em modelos multidimensionais, como próprio nome sugere, os dados são organizados em múltiplas dimensões, cada uma delas

contendo múltiplos níveis de abstração. Esses níveis são, ainda, definidos pelo conceito de hierarquia. Tal organização de dados

provê ao usuário uma flexibilidade para observá-los a partir de diferentes perspectivas e em diferentes níveis de detalhe o que é

comumente utilizado no suporte a decisão.

Nesse contexto, diversas operações são possíveis, dentre elas aquela que aplica uma agregação sobre um cubo de dados,

subindo o grau do nível de interesse da visão, por exemplo, análise de dados no nível de Municípios, agregados ao nível de

Estado. Considerando a referida agregação e seu processo inverso, ou seja, do menor para o maior nível de detalhe dos dados

a serem analisados, tem-se, respectivamente, operações de

• A) Stack-down e Stack-up.

• B) Roll-up e Drill-down.

• C) Drill-Through e Roll-up.

• D) Drill-up e Pivoting.

• E) Bottom-up e Top-down.

Caderno de Prova ’F21’, Tipo 001

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Processamento analítico on-line (OLAP)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC

Q82.

A Data Warehouse supports Online Analytical Process − OLAP providing a flexible and analytical manner of storing data. In a

Data Warehouse, data are stored in

• A) unidimensional structures, named cubes or datamarts that contain all data in the database.

• B) bidimensional structures, named facts, that contains information about all data from data source.

• C) multidimensional structures that contain a specific piece of data from the database.

• D) heterogeneous structures, named blocks, that contains the main information of the piece of data you want to store.

• E) multidimensional structures, named tuples that are composed by a star table and many different dimensions.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Conceitos de mineração de dados, Data Warehouse, Business Intelligence

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ANALISTA DE BANCO DE DADOS / DPE/AM / 2018 / FCC

Q83.

Uma das características fundamentais de um ambiente de data warehouse está em

• A) servir como substituto aos bancos de dados operacionais de uma empresa, na eventualidade da ocorrência de problemas

com tais bancos de dados.

• B) ser de utilização exclusiva da área de aplicações financeiras das empresas.

• C) proporcionar um ambiente que permita realizar análise dos negócios de uma empresa com base nos dados por ela

armazenados.



• D) ser de uso prioritário de funcionários responsáveis pela área de telemarketing das empresas.

• E) armazenar apenas os dados mais atuais (máximo de 3 meses de criação), independentemente da área de atuação de

cada empresa.

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

Tecnologia da Informação / Banco de dados / Linguagem SQL: DML e DDL, álgebra relacional, procedures, packages, functions, triggers, views, jobs

e sequences

Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ANALISTA DE SISTEMA / DPE/AM / 2018 / FCC

Q84.

Considere a instrução PL/SQL abaixo, digitada no Oracle, no qual as tabelas com os respectivos campos existem em condições

ideais.

SELECT f.nomefuncionario, f.iddepartamento, d.nomedepartamento FROM funcionarios f, 

departamentos d WHERE f.iddepartamento = d.iddepartamento ......I ; 

Para que a consulta recupere todas as linhas da tabela funcionarios, mesmo que não haja correspondência na tabela

departamentos, a lacuna I deve ser preenchida com o operador de join externa

• A) (+)

• B) EXTERNAL JOIN

• C) (#)

• D) EXT

• E) WITH EXT OPTION

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / Estrutura de dados

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q85.

Estruturas de dados básicas, como as pilhas e filas, são usadas em uma gama variada de aplicações. As filas, por exemplo,

suportam alguns métodos essenciais, como o

• A) enqueue(x), que insere o elemento x no fim da fila, sobrepondo o último elemento.

• B) dequeue(), que remove e retorna o elemento do começo da fila; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.

• C) push(x), que insere o elemento x no topo da fila, sem sobrepor nenhum elemento.

• D) pop(), que remove o elemento do início da fila e o retorna, ou seja, devolve o último elemento inserido.

• E) top(), que retorna o elemento do fim da fila sem removê-lo; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / Algoritmos

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - PROGRAMADOR / DPE/AM / 2018 / FCC

Q86.

Considere que na Defensoria há uma lista ordenada com o nome de 1000 cidadãos amazonenses. Utilizando o método de

pesquisa binária para localizar o nome de um destes cidadãos, serão necessárias, no máximo,

• A) 1.000 comparações.

• B) 10 comparações.

• C) 500 comparações.

• D) 200 comparações.

• E) 5 comparações.



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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / Orientação a objetos: classe, herança, polimorfismo, objeto

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - INFORMáTICA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q87.

Considere os trechos de códigos que fazem conexão com banco de dados em diferentes linguagens de programação:

Trecho 1:

  

public class Connection {  

    public Connection getConnection() {  

        try {  

            return DriverManager.getConnection( 

"jdbc:mysql://localhost/fj21", "root", "");  

        } catch (SQLException e) {  

            return null;  

        }  

    }  

} 

Trecho 2:

 static private void InsertRow(string connectionString){  

 string queryString = "INSERT INTO Customers (CustomerID, 

CompanyName)   

                      Values('NWIND', 'Northwind Traders')";  

 OdbcCommand command = new OdbcCommand(queryString); 

 using (OdbcConnection connection = new 

OdbcConnection(connectionString)){   

        command.Connection = connection;  

 connection.Open();  

 command.ExecuteNonQuery();  

 }  

} 

Os trechos 1 e 2 estão escritos, respectivamente, nas seguintes linguagens de programação,

• A) Delphi − Visual Basic.net.

• B) Delphi − C#.

• C) Java − C#.

• D) C# − Delphi.

• E) Java − Visual Basic.net.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / Programação para Web / PHP

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - PROGRAMADOR / DPE/AM / 2018 / FCC

Q88.

O PHP suporta cookies HTTP como um mecanismo para identificar um usuário. Para criar um cookie podem ser usadas as funções

• A) setcookie() ou createcookie().

• B) setCookie($COOKIE) ou initCookie($COOKIE).

• C) initCookie() ou createCookie().

• D) applycookie() e setcookie().



• E) setcookie() ou setrawcookie().

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / Programação para Web / HTML5

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q89.

Considere, hipoteticamente, que um Programador deseja publicar um vídeo institucional no site do Tribunal Superior do

Trabalho. Para isso, no local da página HTML5 onde deseja colocar o vídeo, utilizou o bloco de código abaixo.

<video autoplay> 

  <source src="[nomearquivo.extensão]" type="video/ 

 "> 

</video> 

Considere que [nomearquivo.extensão] representa o nome de um arquivo de vídeo válido. Nas últimas versões dos

principais navegadores, os tipos de arquivos de vídeo válidos para preencher a lacuna I são

• A) avi, mpeg e mov

• B) mkv, ogg e flv

• C) mp4, webm e ogg

• D) wmv, rmvb e mp4

• E) mp4, avi e mov

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / Programação para Web / CSS

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - PROGRAMADOR / DPE/AM / 2018 / FCC

Q90.

A instrução CSS3 margin: 25px 50px 75px; significa que a margem

• A) inferior tem 0px.

• B) direita e a esquerda têm 50px.

• C) superior tem 75px.

• D) direita tem 75px.

• E) esquerda tem 25px.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / Programação para Web / JavaScript

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - PROGRAMADOR / DPE/AM / 2018 / FCC

Q91.

Os Padrões Web em Governo Eletrônico, sugerem que o código das páginas web seja organizado nas camadas de conteúdo,

apresentação e comportamento. A recomendação é que a camada de comportamento seja construída utilizando

• A) PHP, ASP ou XML.

• B) CSS ou XSLT.

• C) JavaScript e DOM.

• D) HTML, XHTML, WML ou XML.



• E) JSP, Servlet e XSS.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / Programação para Web / jQuery

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q92.

Em uma página HTML com o código abaixo, que utiliza jQuery, um Programador deseja definir um temporizador para atrasar a

execução de um container a ser exibido.

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

   <script src="jquery.min.js"></script> 

   <script> 

     $(document).ready(function(){ 

       $("button").click(function(){ 

        

       }); 

     }); 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <button>Ver</button> 

     <div id="caixa" style="width:80px; height:80px; display:none; 

     background-color:blue;"></div> 

  </body> 

</html> 

O Programador deseja definir um tempo de 4000 milissegundos até que o elemento oculto cujo valor de id seja caixa comece

a aparecer gradualmente. Para isso a lacuna I deve ser preenchida com

• A) $("#caixa").delay(4000).fadeIn();

• B) $("#caixa").delay(4000).toggle();

• C) $("div#caixa").timer(4000).fade();

• D) $("div#caixa").timer(4000).fadeIn();

• E) $("div.caixa").delay(4000).fadeIn();

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de Programação / XML: conceitos, definição, utilização, escrita: criação e declaração, definição de elementos

e atributos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q93.

Considere a descrição XSD abaixo.

 

 

 

<xs:element name="funcionario">  

  <xs:complexType>  

    <xs:attribute name="matricula" type="xs:positiveInteger"/>  

  </xs:complexType>  

</xs:element> 



Trata-se da descrição de um elemento complexo de um arquivo XML, referente a um funcionário com matrícula 4351, criada

com

• A) <funcionario><matricula>4351</matricula></funcionario>

• B) <funcionario matricula="4351"/>

• C) <funcionario id="matricula" value="4351">João</funcionario>

• D) <funcionario name="matricula">4351</funcionario>

• E) <funcionario attribute="matricula">4351</funcionario>

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Análise de requisitos funcionais e não-funcionais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC

Q94.

O Tribunal Superior Eleitoral criou o Método de Desenvolvimento com Práticas Ágeis – MAgil como uma proposta para agregar

ao dia a dia das equipes as melhores práticas do desenvolvimento ágil. O MAgil deve ser considerado como uma “caixa de

ferramentas” que pode ser utilizada conforme contexto e necessidade do projeto, na qual encontram-se práticas e artefatos das

metodologias, métodos e frameworks disponíveis no mercado, como Processo Unificado, PMBOK, UML, XP e Scrum.

(Tribunal Superior Eleitoral/EPP/ASPLAN. Método de Desenvolvimento com Práticas Ágeis – MAgil versão 1.1. Brasília: 2013)

A etapa “Elicitar Requisitos” do método MAgil objetiva identificar, detalhar, documentar e fazer o gerenciamento dos requisitos

que compõem os itens da Sprint, conforme os padrões de modelagem do projeto ou do Time Scrum. Dentre as entradas desta

etapa encontram-se:

− Visão do produto.

− Itens da Sprint.

− Entrevistas, brainstorming, questionários.

− Ferramentas e modelos de documentos.

Na técnica de Elicitação de Requisitos

• A) por entrevistas, o analista se insere no ambiente de trabalho em que o sistema será utilizado. O trabalho diário é observado e são anotadas as tarefas

reais em que o sistema será utilizado.

• B) brainstorming, há um facilitador neutro cujo papel é conduzir o brainstorm e promover a discussão entre os vários mediadores. As tomadas de decisão são

baseadas em processos bem definidos com o objetivo de obter um processo de negociação mediado pelo facilitador.

• C) por questionários, o objetivo é explorar aspectos críticos dos requisitos do produto a ser desenvolvido, implementando de

forma rápida um pequeno subconjunto de funcionalidades deste produto.

• D) brainstorming, é indicado o uso de formulários quando há diversos grupos de usuários que podem estar em diferentes locais do país. Devem ser

realizadas pesquisas específicas de acompanhamento apenas com usuários selecionados, e,

dentre eles, aqueles cuja contribuição em potencial pareça mais importante.

• E) por entrevistas, um modo adequado para agir seria, por exemplo, dizer: “O Sr. José vê a solução para o projeto dessa forma. E a senhora, Maria, qual é a

sua opinião?” O analista deve evitar colocar a credibilidade do entrevistado em cheque e

ter em mente que ele é o perito no assunto e fornecerá as informações necessárias ao sistema.
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Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Modelagem orientada a objetos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC

Q95.

Os princípios SOLID reúnem cinco boas práticas para projetos Orientados a Objetos-OO. O princípio S, que se refere ao Single 

Responsability Principle-SRP ou Princípio de Responsabilidade Única, indica que uma classe deve ter uma e, apenas uma,



razão para mudar. Considere a classe Java abaixo.

public class UrnaEleitoral { 

   public void AdicionarCandidato(String nome, int numero, int partido) { } 

   public decimal CalcularTotalVotosCandidato() { } 

   public void CadastrarPartidos() { } 

   public void CadastrarEleitores() { } 

   public void CadastrarMesarios() { } 

} 

Com base no princípio SRP e nas boas práticas para projetos OO, é correto afirmar:

• A) O SRP visa aumentar o acoplamento entre classes e separar responsabilidades como forma de melhorar o código da

aplicação OO sendo desenvolvida.

• B) A classe UrnaEleitoral tem acoplamento baixo, ou seja, tem um número pequeno de dependências e, portanto, fica

mais sujeita a mudanças em decorrência de alterações em outras classes.

• C) Uma classe com mais de um motivo para mudar possui mais de uma responsabilidade e apresentando dificuldade de

manutenção, mas, por outro lado, tem maior facilidade de reúso e de coesão.

• D) A classe UrnaEleitoral apresenta uma quebra do SRP, uma vez que possui responsabilidades que deveriam ser de

componentes distintos do software.

• E) Em um projeto com várias classes seguindo o padrão da classe UrnaEleitoral fica mais fácil manter a coesão em um

nível mais alto ou em nível de componentes, pois o software fica com uma divisão clara de camadas.
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Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Padrões de projeto

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q96.

Um desenvolvedor precisa utilizar um padrão de projeto para interceptar e manipular requisições HTTP de entrada de usuários

ao sistema web, e respostas de saída através de filtros de pré-processamento e pós-processamento. Além disso, precisa utilizar

outro padrão de projeto capaz de separar as regras de negócio da aplicação das regras de acesso ao banco de dados,

permitindo assim centralizar em classes específicas, as operações de conexão ao banco de dados e realização de operações

SQL. Os padrões de projeto que o desenvolvedor terá que utilizar são

• A) Front Controller e Data Transfer Object.

• B) Application Filter e Data Session Façade.

• C) Intercepting Filter e Data Access Object.

• D) Controller Helper e Data Manager Object.

• E) Application Controller e Data Persistent Object.
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Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Processos de desenvolvimento de software

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q97.

Considere, por hipótese, que uma equipe de Especialistas em Tecnologia da Informação está trabalhando em um projeto da 

ARTESP com base no RUP. Os objetivos a serem alcançados são: 

 

 

 

− Verificar a interação entre os objetos do sistema. 

 

− Verificar se os componentes do software estão adequadamente integrados. 

 

− Verificar se todos os requisitos foram corretamente implementados. 

 

− Certificar que os defeitos foram identificados antes da implantação do software.



 

 

 

É correto afirmar que estes objetivos se referem ao

• A) deployment workflow, cuja estratégia indica que testes automatizados devem ser evitados em favor dos testes de

regressão, que devem ser realizados no início de cada iteração.

• B) requirements workflow, que busca descrever como o software deve funcionar, permitindo que os desenvolvedores e os

clientes cheguem a um acordo.

• C) analysis and design workflow. O RUP propõe que sejam criados um modelo de projeto e um modelo de análise que levem

à implementação de um código orientado a objeto.

• D) reuse workflow. O RUP descreve como os componentes devem ser reutilizados, de forma que o software seja mais fácil de

ser testado.

• E) test workflow. O RUP propõe uma abordagem iterativa e os testes são realizados ao longo do projeto, de forma a encontrar

defeitos o mais cedo possível.
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Tecnologia da Informação / Engenharia de software / Processos e práticas ágeis de desenvolvimento de software

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q98.

Um Programador faz parte de uma equipe de desenvolvimento que utiliza Test Driven Development − TDD. No processo de

desenvolvimento com TDD,

• A) escrevem-se e executam-se todos os testes antes de escrever qualquer código. Somente quando todos os testes

passarem, os códigos são implementados.

• B) a criação do software é sempre mais lenta por causa dos testes que precisam ser executados antes que os códigos sejam

implementados.

• C) o desenvolvimento e execução de testes automatizados ocorrem após o desenvolvimento do código-fonte da aplicação.

• D) dá-se maior foco no design do caso de teste do que na produção do código que verifica se o teste funcionará

corretamente.

• E) começa-se escrevendo um teste simples que falha antes que ele realmente tenha algum código que o acompanhe.
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Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Conceitos de Web Services e SOAP

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - PROGRAMADOR / DPE/AM / 2018 / FCC

Q99.

De acordo com a arquitetura REST, um serviço Web RESTful

• A) deve manter um estado de cliente no servidor.

• B) não consegue tratar cada requisição de forma independente.

• C) suporta somente os métodos GET e POST.

• D) não funciona bem com os protocolos HTTP.

• E) não deve manter um estado de cliente no servidor.
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Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Conceitos sobre desenvolvimento Web e cliente/servidor

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q100.

Uma rede local de computadores foi configurada para utilizar o protocolo LDAP para compartilhar as informações sobre os

usuários dos serviços daquela rede. Considerando o processo de comunicação entre o cliente e o servidor LDAP, a autenticação

da sessão é realizada utilizando a operação

• A) StartTLS.

• B) Request.



• C) StartSec.

• D) Bind.

• E) Extend.
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Tecnologia da Informação / Governança de TI / Cobit 4 .1 / Aspectos gerais, estrutura, conceitos, finalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE INFORMáTICA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q101.

No Inter-relacionamento dos componentes CobiT 4.1,

• A) as Atividades Chave relacionam-se com a Tabela de

Responsabilidade;

os Objetivos de Controle são auditados por Controle

dos Testes de Desenho.

• B) o Controle dos Resultados dos Testes relacionam-se

com os Modelos de Maturidade;

o Controle dos Testes de Desenho são medidos pelos Indicadores de Performance.

• C) os Modelos de Maturidade definem as Áreas Chave;

as Práticas de Controle auditam o Controle do Resultado dos Testes.

• D) os Objetivos de Negócios são derivados das Atividades Chave e dos Objetivos de Controle.

• E) a Tabela de Responsabilidade é definida pelos Modelos de Maturidade;

os Objetivos de Controle são auditados pelas Práticas de Controle.
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Tecnologia da Informação / Governança de TI / Cobit 4 .1 / Modelo de maturidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - TELECOMUNICAçõES / TJ/AP / 2014 / FCC

Q102.

Uma entidade do Governo que está seguindo as práticas estabelecidas no COBIT 4.1 reconheceu que existem questões que

precisam ser trabalhadas para melhoria da governança. Apesar desse reconhecimento, a realidade da entidade demonstra que

não existe um processo padronizado, pelo contrário, existem práticas de trabalho que tendem a ser aplicadas caso a caso, com

gerenciamento desorganizado. Essa entidade se encontra no nível de maturidade

• A) 3 − Processo Definido.

• B) 5 − Otimizado.

• C) 1 − Inicial / Ad hoc.

• D) 4 − Gerenciado e Mensurável.

• E) 2 − Repetível.
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Tecnologia da Informação / Governança de TI / Cobit 4 .1 / Objetivos de controle; Objetivos de negócios; Objetivos de TI

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q103.

Para atender aos objetivos de negócios, as informações precisam se adequar a certos critérios de controles, ou necessidades de informação da empresa.

Baseado em abrangentes requisitos de qualidade, guarda e segurança, sete critérios de informação distintos e sobrepostos são definidos, entre eles se

encontram:

• A) monitorar, avaliar e suportar.

• B) adquirir, implementar e entregar.

• C) efetividade, eficiência e confidencialidade.

• D) totalidade, veracidade e validade.

• E) meta, propriedade e responsabilidade.
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Tecnologia da Informação / Governança de TI / Cobit 4 .1 / Domínios e processos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - INFORMáTICA / Câmara de São Paulo/SP / 2014 / FCC

Q104.

O CobiT 4.1 identificou 34 processos de TI e os distribuiu entre quatro domínios que espelham os agrupamentos usuais existentes em uma organização padrão

de TI. Estes domínios podem ser observados na figura abaixo:

As lacunas I e II são preenchidas, correta e respectivamente, pelos domínios

• A)

 ME − Monitoração e Avaliação   e   MC − Gestão de riscos e Compliance.  

.

• B)

 ME − Monitoração e Avaliação   e   AI − Aquisição e Implementação. 
       

• C)     

 PM − Gerenciamento do Portfólio e  IM − Gerenciamento do Investimento. 
       

• D)     

IM − Gestão da Informação       e   AI − Aquisição e Implementação.
       

• E)     

VG − Governança do Valor        e   MC − Gestão de riscos e Compliance.
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Tecnologia da Informação / Gerenciamento de Projetos de TI / PMBoK quarta edição / Conceitos de gerenciamento de projetos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/CE / 2012 / FCC

Q105.

Segundo a definição de PMBOK sobre Gerenciamento de Portfólios, é INCORRETO o que consta em:

• A) Um portfólio refere-se a um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos.

• B) O sucesso é medido pela qualidade dos projetos e produtos e grau de satisfação do cliente.

• C) Se refere ao gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios.

• D) Se concentra em garantir que os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos.

• E) Os projetos ou programas do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados.
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Tecnologia da Informação / Gerenciamento de Projetos de TI / PMBoK quarta edição / Ciclo de vida de projeto

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q106.

Com relação ao ciclo de vida do produto, segundo o PMBOK, considere:

I. Geralmente o ciclo de vida de um projeto está contido em um ou mais ciclos de vida do produto. O ciclo de vida do produto consiste em fases do produto,

geralmente sequenciais e não sobrepostas, determinadas pela necessidade de produção e controle da organização, sendo que a última fase do ciclo de vida de

um produto é a entrega para o cliente final.

II. Vários aspectos do ciclo de vida do produto prestam-se à execução como projetos, por exemplo, a realização de um estudo de viabilidade, a condução de

pesquisas de mercado, a execução de campanhas publicitárias, a instalação de um produto, realização de dinâmicas de grupo e de avaliações de produtos em

mercados de teste. Em cada um destes exemplos, o ciclo de vida do projeto difere do ciclo de vida do produto.

III. Quando a saída do projeto está relacionada a um produto, existem muitas relações possíveis. Por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto pode ser

um projeto em si. Ao mesmo tempo, um produto existente pode se beneficiar de um projeto para o acréscimo de novas funções ou características.

Está correto o que se afirma em

• A) II e III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.
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Tecnologia da Informação / Gerenciamento de Projetos de TI / PMBoK quarta edição / Conceitos básicos e estrutura

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE INFORMáTICA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q107.

O Guia PMBoK 4ª edição identifica e descreve cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos necessários em qualquer projeto, dentre eles: 

 

 

 

Grupo de Processos: 

 

A − Monitoramento e Controle 

 

B − Execução 

 

C − Planejamento 

 

 

 

Processos: 

 

1 − Realizar a análise qualitativa dos riscos 

 

2 − Administrar as aquisições 

 

3 − Realizar a garantia da qualidade 

 

4 − Reportar o desempenho 

 

5 − Gerenciar a equipe do projeto 

 

6 − Estimar os recursos das atividades 

 

7 − Conduzir as aquisições 



8 − Determinar o orçamento 

 

 

 

A relação correta do processo ao grupo de processos ao 

qual pertence é

• A) A-4, A-5, B-2, B-3, B-7, C-1, C-6, C-8.

• B) A-6, A-5, B-3, B-7, B-8, C-2, C-4, C-1.

• C) A-2, A-4, B-3, B-5, B-7, C-1, C-6, C-8.

• D) A-3, A-5, A-7, B-1, B-6, B-8, C-2, C-4.

• E) A-4, A-5, B-1, B-2, B-3, C-6, C-7, C-8.
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Tecnologia da Informação / Qualidade de software / Conhecimento dos modelos Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q108.

Em relação aos modelos de qualidade CMMI versão 1.3 e MPS.BR, é correto afirmar:

• A) O CMMI 1.3 contém 30 Process Areas-PAs, das quais 15 são Core Process Areas, comuns a todas as constelações. Os

modelos CMMI-SVC, CMMI-ACQ e CMMI-DEV possuem 5 PAs específicas, cada.

• B) No CMMI, a representação contínua habilita a organização a alcançar níveis de maturidade e a representação por estágios

habilita a organização a alcançar níveis de capacidade.

• C) No CMMI há quatro níveis de maturidade, numerados de 0 até 3 e cada nível de maturidade corresponde a metas

genéricas e a um conjunto de práticas genéricas e específicas. Há um caminho de melhorias do nível de capacidade 1 até

o 5 que envolve o alcance de metas das PAs de cada nível de capacidade.

• D) O Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW) define apenas níveis de capacidade que são uma combinação

entre processos e sua maturidade, declarando o propósito e os resultados esperados de sua execução.

• E) Ambos os modelos possuem níveis de maturidade que definem a habilidade da empresa para trabalhar em projetos

grandes e complexos. No CMMI varia do 1 ao 5 e no MPS.BR varia do G ao A, sendo que o primeiro nível do MPS.BR já

exige que a empresa tenha determinados processos definidos.
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Tecnologia da Informação / Qualidade de software / Métodos Ágeis de Desenvolvimento (SCRUM)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q109.

Uma equipe Scrum elaborou uma lista de tarefas que se comprometeu a entregar em um período definido. A lista de tarefas foi

extraída de um produto com base em prioridades pré-definidas por um profissional.

Um Programador fez as seguintes perguntas:

− Qual é a lista de tarefas?

− Quem define as prioridades?

− Qual a base de extração da lista de tarefas?

− Qual é o período previsto de entrega das tarefas listadas?

As respostas corretas, em sua respectiva ordem, são

• A) Product Backlog − Product Owner − Sprint Backlog − Sprint.

• B) Sprint Backlog − Product Owner − Product Backlog − Sprint.



• C) Sprint Backlog − Product Backlog − Product Owner − Sprint.

• D) Sprint − Product Backlog − Product Owner − Sprint Backlog.

• E) Product Owner − Product Backlog − Sprint Backlog − Sprint.
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Tecnologia da Informação / Qualidade de software / ISO/IEC 12207:2008

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q110.

A norma NBR ISO/IEC 12207:2009 estabelece uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software, que pode

ser referenciada pela indústria de software. A norma agrupa as atividades que podem ser executadas durante o ciclo de vida de

um sistema que contém software em sete grupos de processo. No grupo de Processos de Projeto encontra-se o processo de

• A) Gestão de Risco, cujo propósito é identificar, analisar, tratar e monitorar riscos de forma contínua.

• B) Gestão de Configuração e Ativos de Serviço, cujo propósito é garantir a instalação e configuração dos softwares e

controlar os ativos de serviço.

• C) Definição dos Requisitos dos Stakeholders, cujo propósito é definir os requisitos funcionais e não funcionais de um

sistema.

• D) Aquisição, que tem como propósito obter um produto que satisfaça a necessidade expressa pelo adquirente.

• E) Gestão de Modelo de Ciclo de Vida, que tem como propósito definir, manter e garantir disponibilidade das políticas e

modelos de ciclo de vida de software.
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Tecnologia da Informação / Qualidade de software / MPS.BR

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q111.

O nível de maturidade G do MPS.BR é composto pelos processos Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos. É um

resultado esperado dos processos no nível G:

• A) Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando

necessário, o escalamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução.

• B) Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração

estejam íntegros, completos e consistentes.

• C) O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado.

• D) O processo definido para o projeto que o possibilita atender seus objetivos de testabilidade é composto com base em

técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas.

• E) Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio da organização e das necessidades

de informação de processos técnicos e gerenciais.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos ITIL v3 atualizado em 2011

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q112.

Considere, por hipótese, que o TST tenha implantado uma Central de Serviços − CS, que funciona com base na ITIL v3 edição

2011. A organização precisa reduzir o número de suportes de Nível 1 da CS. Para evitar que os usuários tenham que abrir

chamadas para a CS, sem comprometer a segurança das informações, um Analista de Suporte propôs a implantação de

• A) Single-Sign On − SSO, com uso de dois indicadores biométricos para autenticação do usuário a cada acesso aos serviços,

para que eles possam retirar o bloqueio a um site sem abrir chamada à CS.

• B) Federação de Identidade, que impede um usuário de acessar aplicativos de outros domínios, evitando abertura de chamada para registro de incidente de

segurança da informação.

• C) Autosserviço, para que o usuário possa redefinir sua senha mediante o desafio de responder questões previamente respondidas por ele, evitando

abertura de chamada à CS.

• D) Gerenciamento de Identidades Terceirizadas − GIT, que impede um usuário de mudar sua identidade ao acessar serviços

terceirizados, evitando abertura de chamada para registro de incidente de segurança da informação.



• E) Security Access Management Layer − SAML, para que o usuário possa redefinir sua senha mediante a confirmação por

código de iToken, evitando abertura de chamada à CS.

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