
Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q1.

A frase que está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua é:

• A) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus descendentes, geração a geração.

• B) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus decendentes, geração à geração.

• C) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos socioculturais que tendem à ser reproduzido pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• D) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a ser reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• E) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a serem reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados à seus decendentes, geração a geração.
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Língua Portuguesa / 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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Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

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

Q3.

Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira

Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras on-line no atual

cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar

se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas.

O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line, e 50% das

organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse

avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos combinado aos novos avanços tecnológicos e às

mudanças nas demandas corporativas, tem forçado, nos últimos anos, muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de

negócios.

De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa

soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra fraude e apresentam uma grande porcentagem

de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar

que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros.

Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado: as instituições financeiras precisam também reduzir o número

de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente.

(Adaptado de: computerworld.com.br. Disponível em: http://computerworld.com.br/quase-40-dos-bancos-nao-sao-capazes-de-diferen-

ciar-um-ataque-de-atividades-normais-de-clientes)

No texto, as formas verbais flexionadas no presente do indicativo “têm” (1º parágrafo), “acompanha” (2º parágrafo) e “apresentam” (3º parágrafo) indicam

eventos que

• A) já aconteceram e certamente não acontecerão mais.

• B) ocorrem em condições hipotéticas.

• C) se repetem com os passar dos dias.

• D) não se repetirão num futuro próximo.

• E) raramente aconteceram ou acontecem.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q4.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das 

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e, 

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo 

branco, o ouro tornou-se negro. 

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local 

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto 

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio 

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a 

paisagem. 

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos 

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação. 

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde 

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do 

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.



Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos 

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus 

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa 

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos 

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica. 

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em 

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas 

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

As plantações de bananeiras que a cobrem... (3º parágrafo)

... com troncos plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas... (4º parágrafo)

... que sai de um enorme lótus castanho e rosado... (4º parágrafo)

Os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a:

• A) bruma − seiva − mão

• B) planície − troncos − mão

• C) planície − troncos − dedos

• D) Terra − seiva − mão

• E) bruma − troncos − dedos
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Língua Portuguesa / 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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Língua Portuguesa / Vozes do verbo

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q6.

Lições erradas

Dividimos a história em eras, com começo e fim bem definidos, e mesmo que a ordem seja imposta depois dos fatos – a gente 

vive para a frente mas compreende para trás, ninguém na época disse “Oba, começou a Renascença!” – é bom acreditar que os fatos 

têm coerência, e sentido, e lições. Mas podemos aprender a lição errada. 

A gente fala nos loucos anos 20, quando várias liberdades novas começavam a ser experimentadas, e esquece que foi a era 

que gerou o fascismo e outras formas liberticidas. O espírito da “era do jazz” foi também o espírito totalitário. Prevaleceram não os 

passos do charleston*, mas os passos de ganso dos nazistas. 

A leitura convencional dos anos 40 é que foram os anos em que os Estados Unidos salvaram a Europa dela mesma. Na 

verdade, a Segunda Guerra salvou os Estados Unidos, acabou com a crise econômica que sobrara dos anos 30, fortalecendo a sua



indústria ao mesmo tempo que os poupava da destruição que liquidou a Europa, fortalecendo um sistema econômico que mantém 

sua economia saudável até hoje. O fim da Segunda Guerra foi o começo da era americana. Os americanos salvaram o mundo – e 

ficaram com ele. 

Já nos fabulosos anos 60, enquanto as drogas, o sexo e a comunhão dos jovens pela paz e contra tudo o que era velho 

tomavam conta das praças e das ruas, o conservadorismo se entrincheirava no poder. 

Quando fizerem, no futuro, a leitura de nossa época, qual será a conclusão errada? 

 

*Charleston = dança de salão muito difundida na década de 20

(Adaptado de: VERISSIMO, Luís Fernando. Banquete com os deuses. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, p. 207/208)

Transpondo-se para a voz passiva a frase Na verdade, a Segunda Guerra salvou os Estados Unidos (...), fortalecendo a sua indústria, as formas verbais

resultantes deverão ser, nesta ordem:

• A) terão sido salvos − vindo a fortalecer

• B) terá salvado − terá fortalecido

• C) foram salvos − sendo fortalecida

• D) salvaram-se − estando fortalecida

• E) tinham salvado − fortaleceu-se
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Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q7.

Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase:

• A) O homem sempre buscou capturar o instante em imagens, e isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar

se tornou mais importante que o próprio registro.

• B) Atualmente, constata-se muitas maneiras de compartilhar informação, mas nenhum meio de comunicação vem se

mostrando tão poderoso quanto as redes sociais.

• C) Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série de questionamentos que parecem não fazer

mais sentido na sociedade dos dias de hoje.

• D) Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes

sociais o faz por necessidade de aprovação.

• E) Decidir entre devorar ou clicar têm perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo,

ainda que a distância, com amigos e familiares.
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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 11ª / 2017 / FCC

Q9.

Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os

desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem

em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings.

Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não

figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos

solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inun-

dações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e

seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.

Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá

aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de

risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o

crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo.

Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso

considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um

terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas

humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco.

Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e

impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma

situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos

mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.

(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)

Atente para as frases abaixo, redigidas a partir de frases do texto modificadas.

I. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis à catástrofes naturais.

II. Em alguns locais, existe uma suscetibilidade natural à ocorrência de desastres, como secas, enchentes e deslizamentos.

III. Certas atitudes relacionadas à cultura humana podem impactar o desfecho final de uma situação de risco.

O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em



• A) II e III.

• B) I e III.

• C) I e II.

• D) II.

• E) III.
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Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q10.

Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos diante de uma escolha importante da vida. A resposta é

surpreendente: para as decisões pouco importantes, disse ele, vale a pena pensar bem. Quanto às grandes escolhas da vida, você

terá menos chance de errar se escolher por impulso.

A sugestão parece imprudente, mas Freud sabia que as razões que mais pesam nas grandes escolhas são inconscientes, e o

impulso obedece a essas razões. Claro que Freud não se referia às vontades impulsivas proibidas. Falava das decisões tomadas de

“cabeça fria”, mas que determinam o rumo de nossas vidas. No caso das escolhas profissionais, as motivações inconscientes são

decisivas. Elas determinam não só a escolha mais “acertada”, do ponto de vista da compatibilidade com a profissão, como são

também responsáveis por aquilo que chamamos de talento. Isso se decide na infância, por mecanismos que chamamos de identi-

ficações. Toda criança leva na bagagem alguns traços da personalidade dos pais. Parece um processo de imitação, mas não é: os

caminhos das identificações acompanham muito mais os desejos não realizados dos pais do que aqueles que eles seguiram na vida.

Junto com as identificações formam-se os ideais. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideais que a pessoa

valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela

acredita.

Tudo isso está relacionado, é claro, com a almejada satisfação na vida profissional. Mas não vamos nos iludir. Satisfação no

trabalho não significa necessariamente prazer em trabalhar. Grande parte das pessoas não trabalharia se não fosse necessário. O

trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido da vida profissional não vem

pronto: ele é o efeito, e não a premissa, dos anos de prática de uma profissão. Na contemporaneidade, em que se acredita em

prazeres instantâneos, resultados imediatos e felicidade instantânea, é bom lembrar que a construção de sentido requer tempo e

persistência. Por outro lado, quando uma escolha não faz sentido o sujeito percebe rapidamente.

(Adaptado de KEHL, Maria Rita. Disponível em: rae.fgv.br /sites/rae.fgv.br/files/artigos)

Só que o sentido da vida profissional não vem pronto... (4º parágrafo)

Considerado o contexto e fazendo-se as devidas alterações na pontuação da frase acima, o segmento sublinhado pode ser

substituído por:

• A) Porém

• B) Embora

• C) Porquanto

• D) Já que

• E) Mesmo que
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q11.

Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Na civilização 

contemporânea, on-line, conectada o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Comeu, jantou, bebeu? Então, 

prove. Não está na rede? Então, não vale. 

Não estou aqui desfiando lamúrias de dinossauro tecnológico. Pelo contrário: interajo com muita gente e publico ativamente 

fotos de minhas fornadas. A vida, hoje, é digital. Contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera 

privada. Sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, 

pratos, extroversão, intimidade. 

Em meados da década passada, quando a cozinha espanhola de vanguarda ainda povoava os debates e as fantasias de 

muitos gourmets, fotografar pratos envolvia um dilema: devorar ou clicar? A criação saía da cozinha, muitas vezes verticalizada, 

comumente finalizada com esferas delicadas, espumas fugazes... O que fazer, capturá-la em seu melhor instante cenográfico,



considerando luzes e sombras, e comê-la depois, já desfigurada, derretida, escorrida? Ou prová-la imediatamente, abrindo mão da 

imagem? Nunca tive dúvidas desse tipo (o que talvez faça de mim um bom comensal, mas um mau divulgador). 

Fotos e quitutes tornaram-se indissociáveis, e acho que já estamos nos acostumando. Mas será que precisa acontecer 

durante todo o repasto? Não dá para fazer só na chegada do prato e depois comer sossegado, à maneira analógica? Provavelmente 

não: há o tratamento da imagem, a publicação, os comentários, as discussões, a contabilidade das curtidas. Reconheço que, talvez 

antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seu smartphone, sem diálogos 

presenciais ou interações reais. A pizza esfria e perde o viço; mas a foto chega tinindo aos amigos de rede.

(Adaptado de: CAMARGO, Luiz Américo. Comeu e não postou? Então, não valeu. Disponível em: http://brasil.elpais.com/bra-

sil/2017/01/09/opinion/1483977251216185.html)

A construção que pode ser reescrita com o verbo na voz passiva é:

• A) ... a foto chega tinindo aos amigos... (4º parágrafo)

• B) A criação saía da cozinha... (3º parágrafo)

• C) ... interajo com muita gente... (2º parágrafo)

• D) ... publico ativamente fotos de minhas fornadas... (2º parágrafo)

• E) Não está na rede? (1º parágrafo)
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto

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

Q12.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato-

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc.

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região.

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-

sul.html)

Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é

• A) formada principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes e também pela influência secundária da

cultura paraguaia.

• B) formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram

para essa região.

• C) muito influenciada pela cultura paraguaia, mas também o é pela cultura de povos de outros países sul-americanos.

• D) fortemente influenciada pela cultura de nações sul-americanas, mas o é também pela cultura de povos de outras regiões

do Brasil.

• E) reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia, e a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante.
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Inglês técnico / Interpretação de textos

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

Q13.

What are the biggest Windows 10 problems Microsoft needs to fix?

Windows 10 is shaping up to be a good upgrade over both Windows 7 and Windows 8, but with the release date of 29 July 

mere weeks away, there are still some issues that need sorting. 

So, while there’s still just about time, here are some of the biggest Windows 10 problems that we’re hoping Microsoft will fix 

before the Windows 10 Technical Preview is closed and the final version is released to users. 

1 Tabs in File Explorer 

One of the longest-running requested features for a new Windows is simply to allow the File Explorer to have tabs. Just as web



browsers can have multiple tabs open at the same time but all contained in a neat single-windowed view, we want the same thing for 

File Explorer. 

It seems like it should be a simple thing to add, but seemingly Microsoft is against the idea, as it's already made considerable 

adjustments to File Explorer in Windows 10 without including this feature. 

2 Finish updating icons 

Windows 8 saw a new, more sharp-lined, high-contrast style brought to Windows, but it didn’t do a very good job of maintaining 

consistency throughout the OS, with many features still using the old style. Windows 10 has improved this, tweaking the majority of 

system icons and features to fit in with the new look. , the task still isn’t complete, and while it doesn’t make a huge difference to 

the day-to-day satisfaction of using your computer, it does speak to the apparent difference in philosophy between Apple and Microsoft. 

When the former overhauled the look of iOS, it did so in a much more complete manner than Microsoft has managed over two 

major iterations of Windows. 

3 Stability issues 

The most obvious issue that Microsoft needs to address is simply making sure it really does solve any further performance and 

stability issues in Windows 10. While our experience has largely been smooth, we've nonetheless had moments of the system 

completely falling over while doing nothing particularly challenging, and there are many other reports of instability. 

Microsoft certainly can’t be complacent when it comes to core stability. The company does need to ensure that what customers 

are buying at least works reliably out of the box. 

(…)

by Edward Chester

03 July 2015

(Adapted from: http://www.trustedreviews.com)

O conectivo que preenche corretamente a lacuna I no primeiro parágrafo do item 2 é

• A) Because

• B) However

• C) When

• D) Although

• E) Therefore
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Inglês técnico / Elementos gramaticais

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q14.

For taxpayer advocate, a familiar refrain

By Michelle Singletary, Published: January 15, 2013 

 

It’s not nice to tell people “I told you so.” But if anybody has the right to say that, it’s Nina E. Olson, the national taxpayer advocate. 

Olson recently submitted her annual report to Congress and top on her list of things that need to be fixed is the complexity of the tax 

code, which she called the most serious problem facing taxpayers. 

Let’s just look at the most recent evidence of complexity run amok. The Internal Revenue Service had to delay the tax-filing season so it 

could update forms and its programming to accommodate recent changes made under the American Taxpayer Relief Act. The IRS won’t start 

processing individual income tax returns until Jan. 30. Yet one thing remains unchanged − the April 15 tax deadline. 

Because of the new tax laws, the IRS also had to release updated income-tax withholding tables for 2013. These replace the tables 

issued Dec. 31. Yes, let’s just keep making more work for the agency that is already overburdened. Not to mention the extra work for 

employers, who have to use the revised information to correct the amount of Social Security tax withheld in 2013. And they have to make that 

correction in order to withhold a larger Social Security tax of 6.2 percent on wages, following the expiration of the payroll tax cut in effect for 

2011 and 2012. 

Oh, and there was the near miss with the alternative minimum tax that could have delayed the tax filing season to late March. The AMT 

was created to target high-income taxpayers who were claiming so many deductions that they owed little or no income tax. Olson and many 

others have complained for years that the AMT wasn’t indexed for inflation. 

“Many middle- and upper-middle-class taxpayers pay the AMT, while most wealthy taxpayers do not, and thousands of millionaires pay 

income tax at all,” Olson said. 

As part of the recent “fiscal cliff” deal, the AMT is now fixed, a move that the IRS was anticipating. It had already decided to program its 

systems on the assumption that an AMT patch would be passed, Olson said. Had the agency not taken the risk, the time it would have taken to 

update the systems “would have brought about the most chaotic filing season in memory,” she said in her report. 

The tax code contains almost 4 million words. Since 2001, there have been about 4,680 changes, or an average of more than one 

change a day. What else troubles Olson? Here’s what: 

− Nearly 60 percent of taxpayers hire paid preparers, and another 30 percent rely on commercial software to prepare their returns. 

− Many taxpayers don’t really know how their taxes are computed and what rate of tax they pay. 

− The complex code makes tax fraud  to detect.



− Because the code is so complicated, it creates an impression that many taxpayers are not paying their fair share. This reduces trust 

in the system and perhaps leads some people to cheat. Who wants to be the sucker in this game? So someone might not declare 

all of his income, rationalizing that millionaires get to use the convoluted code to greatly reduce their tax liability. 

− In fiscal year 2012, the IRS received around 125 million calls. But the agency answered only about two out of three calls from 

people trying to reach a live person, and those taxpayers had to wait, on average, about 17 minutes to get through. 

“I hope 2013 brings about fundamental tax simplification,” Olson pleaded in her report. She urged Congress to reassess the need for 

the tax breaks we know as income exclusions, exemptions, deductions and credits. It’s all these tax advantage breaks that complicate the 

code. If done right, and without reducing revenue, tax rates could be substantially lowered in exchange for ending tax breaks, she said.

(Adapted from http://js.washingtonpost.com/business/economy/for-taxpayer-advocate-a-familiar-refrain/2013/01/15/a10327ce-5f59-

11e2-b05a-605528f6b712_story.html)

A alternativa que preenche corretamente a lacuna

é

• A) no.

• B) any.

• C) lots.

• D) some.

• E) little.
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Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho – 12ª Região / Regimento Interno

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q15.

Deliberar sobre promoção e progressão funcionais inclui-se na competência

• A) da Corregedoria.

• B) do Presidente do Tribunal, isoladamente.

• C) do Vice-Presidente do Tribunal, isoladamente.

• D) do Tribunal Pleno.

• E) das Câmaras.
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Banco de Dados / Diagrama de Entidade-Relacionamento, modelo relacional: tabelas, views, DDL, DML, chaves, índices, integridade e restrições

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q16.

Considere que na tabela Contribuinte estão cadastrados os

seguintes dados:

.

Com relação ao Modelo Entidade-Relacionamento, mostrado na figura, é correto afirmar que



• A) a entidade ContribuinteImposto infringe a segunda forma normal, pois o atributo ValorImposto é dependente

apenas de parte da chave primária composta.

• B) o atributo CPFCNPJ deve ser colocado na entidade ContribuinteImposto, pois está relacionado com o imposto que

o contribuinte deve pagar.

• C) a tabela ContribuinteImposto é desnecessária, já que as tabelas Contribuinte e Imposto podem se relacionar

diretamente com cardinalidade n:n.

• D) ambos os relacionamentos são identificados e usam a notação Crow's Foot, popularmente conhecida como pé de galinha.

• E) ambos os relacionamentos são não identificados, pois as chaves primárias das entidades Contribuinte e Imposto

formam a chave primária composta da entidade ContribuinteImposto.
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Banco de Dados / Linguagem SQL

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

Q17.

Considere que no TRT exista, em um banco de dados, a tabela TRAB que possui como campos: nome, sexo, salario de

vários trabalhadores. Um Técnico foi solicitado a escrever um comando SQL para obter a média salarial dos trabalhadores do

sexo FEMININO. O comando correto é:

• A) SELECT sexo, AVG(salario) as MediaSalarial FROM TRAB GROUP BY sexo;

• B) SELECT AVG(salario) FROM TRAB WHERE sexo=’FEMININO’;

• C) SELECT sexo, AVG(salario) FROM TRAB GROUP BY sexo="FEMININO";

• D) SELECT * FROM TRAB WHERE sexo='FEMININO' as AVG(salario);

• E) SELECT sexo="FEMININO" FROM TRAB WHERE AVG(salario);
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Banco de Dados / Transações e seu gerenciamento

Fonte: TECNóLOGO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC

Q18.

Um SGBD multiusuário deve permitir que diversos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo. Isso é essencial se os dados para as várias

aplicações estão integrados e mantidos em um único banco de dados. O SGBD deve incluir um software de controle de concorrência para garantir que muitos

usuários, ao tentar atualizar o mesmo dado, o façam de um modo controlado, para assegurar que os resultados das atualizações sejam corretos. Por exemplo,

quando muitos atendentes tentam reservar um lugar em um voo, o SGBD deve garantir que cada assento possa ser acessado somente por um atendente de

cada vez, para fazer a reserva de apenas um passageiro.

Em SGBD, a este conceito se dá o nome de

• A) acesso simultâneo.

• B) semáforo de acesso.

• C) transação.

• D) modularização.

• E) polimorfismo.
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Banco de Dados / Política de backup

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q19.

Mariana trabalha no TRT e seu chefe solicitou a definição de uma política de backup que permitisse que todos os arquivos modificados ou alterados a cada dia

de trabalho fossem copiados e pudessem ser recuperados, caso necessário, pela data da alteração. Mariana escolheu o tipo de backup

• A) normalizado.

• B) decremental.

• C) mensal incremental.

• D) diário.



• E) mensal diferencial.
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Banco de Dados / Conceitos e Administração de Banco de Dados ORACLE e POSTGRESQL: fundamentos, organização de arquivos, técnicas de

armazenamento, métodos de acesso

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

Q20.

Um comando SQL, cuja sintaxe é válida no PostgreSQL 9.3, está apresentado em:

• A) DELETE FROM tabTRT WHERE data processo= “13-AGO-2013”;

• B) UPDATE trabTRT SETTING mes = 10 INSTEAD mes = 5;

• C) CREATE TABLE tab2 TRT { id integer, nome texts, salario numerical};

• D) INSERT INTO tabTRT DEFAULT VALUES;

• E) SELECT nome1, nome2, nome 3 FROM tab2TRT ORDER FOR nome1 AFTER nome2;
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Banco de Dados / Tipos de bancos de dados

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

Q21.

Em um banco de dados relacional existe a figura do valor nulo, ou seja, atributos de um conjunto de entidades podem ter esse

valor. O valor nulo indica

• A) ausência de valor para um atributo de uma entidade de um conjunto de entidades.

• B) que em sua composição deve constar o caractere %.

• C) existência de múltiplos valores para um atributo de uma entidade de um conjunto de entidades.

• D) que o conteúdo do atributo de uma entidade de um conjunto de entidades foi preenchido com o valor 0 (zero).

• E) que em sua composição deve constar a sequência de caracteres //.
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Banco de Dados / Projeto de bancos de dados

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

Q22.

Considere o modelo de dados abaixo.

Na relação entre as entidades Advogado e Processo um advogado poderá atuar em diversos processos, tanto como advogado

de defesa como de acusação. Assim, cada processo terá, pelo menos, dois advogados. Com base nesse modelo, na implementação das tabelas do banco de

dados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados relacional,

• A) a chave primária da tabela Advogado deverá ser chave estrangeira na tabela Processo.

• B) ambas as tabelas (Processo e Advogado) deverão ter chave primária composta.

• C) a tabela Advogado deverá ter um campo para especificar o tipo de atuação do advogado em cada processo (defesa ou

acusação).

• D) será necessária a criação de uma tabela entre Advogado e Processo e o relacionamento N:N dará lugar a dois

relacionamentos 1:N.

• E) a chave primária da tabela Processo deverá ser chave estrangeira na tabela Advogado.
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Banco de Dados / Conceitos de administração e tunning de banco de dados

Fonte: ANALISTA SUPERIOR III - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / INFRAERO / 2011 / FCC

Q23.

Clusters são grupos de tabelas que ficam ..I.. porque elas ..II.. que são frequentemente utilizadas em conjunto.

Isso ..III...

Completam correta e respectivamente as lacunas I, II e III:

• A) fisicamente armazenadas juntas; possuem a mesma quantidade de tuplas; diminui a necessidade de espaço em disco.

• B) fisicamente armazenadas juntas; compartilham colunas comuns; melhora o tempo de acesso a disco.

• C) logicamente armazenadas juntas; possuem a mesma quantidade de tuplas; diminui a necessidade de espaço em disco.

• D) logicamente armazenadas juntas; compartilham colunas comuns; melhora o tempo de acesso a disco.

• E) logicamente armazenadas juntas; compartilham colunas comuns; diminui a necessidade de espaço em disco.
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Banco de Dados / Conceitos de soluções de suporte à decisão / DW (Datawarehouse)

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

Q24.

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
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Banco de Dados / Conceitos de soluções de suporte à decisão / OLAP (On-line Analytical Processing)

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

Q25.

Comparando-se os processamentos baseados em transações com aqueles tratados pelo processo de Data Warehousing –

OLAP (On-line Analytical Processing), nota-se diferenças fundamentais, por exemplo, nos requisitos de (1) recuperação de dados, (2) idade dos dados e (3)

orientação dos dados que no OLAP, respectivamente, possuem características tais como

• A) muitos registros; histórico, atual e projetado; arrays.

• B) muitos registros; presente; registro.

• C) poucos registros; presente; arrays.

• D) poucos registros; histórico, atual e projetado; registro.

• E) muitos registros; assunto; processo.
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Banco de Dados / Conceitos de soluções de suporte à decisão / Mineração de dados



Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / MPE/PB / 2015 / FCC

Q26.

Em um processo de Data Mining em um banco de dados, foram considerados dois atributos de clientes de uma organização: diploma (grau de

instrução) e renda. Com base nestes atributos o Administrador de BD criou as regras:

Para toda pessoa P, P.diploma=doutor and P.renda > 275.000,00 => P.crédito = excelente

Para toda pessoa P, P.diploma=bacharel or (P.renda > 75.000,00 and P.renda <120.000,00) => P.crédito = bom

Considerando as técnicas de Data Mining, é correto afirmar que as regras acima

• A) são exemplos de regras de associação baseadas em confiança, em que o antecedente é verdadeiro quando o consequente é verdadeiro, visando, por

exemplo, oferecer gratuitamente cartões de crédito aos elegíveis.

• B) são exemplos de regras de classificação obtidas do processo de primeiro encontrar conjuntos de itens com suporte suficiente chamados conjuntos de

itens confiáveis, visando, por exemplo, oferecer crédito aos elegíveis.

• C) buscam classificar os clientes objetivando, por exemplo, atender a uma solicitação de cartão de crédito, com base em seu

nível de merecimento de crédito.

• D) buscam classificar os clientes com base na técnica de recall, que utiliza como medida a fração de tempo em que o classificador dá a classificação correta,

visando, por exemplo, a concessão de empréstimo.

• E) são regras de associação que utilizam a técnica de especificidade, que contabiliza quantas vezes a previsão positiva está

correta, visando, por exemplo, a concessão de empréstimo.
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Banco de Dados / Conceitos de soluções de suporte à decisão / BI (Business Inteligence)

Fonte: AGENTE FISCAL DE RENDAS - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ/SP / 2013 / FCC

Q27.

O Grupo Montanhês implantou uma solução de BI para unificar as informações de todos os segmentos em que atua e dis-

ponibilizá-las de acordo com a necessidade e permissão de acesso de cada colaborador. Antes da implementação do sistema, os re-

latórios departamentais eram elaborados manualmente, o que demandava muito tempo. “Desde os dados contábeis até as infor-

mações de marketing e de RH eram compiladas de forma mecânica pelas equipes”, lembra o gerente de planejamento do grupo, que

foi um dos líderes do projeto.

Ele explica que, observando os processos da empresa, percebeu que o método utilizado era ultrapassado e, além de

moroso, não permitia a integração de dados entre as unidades de negócios. “Da forma como atuávamos não conseguíamos aproveitar

as informações que detínhamos para otimizar nossos processos, projetar cenários futuros e desenvolver ofertas especiais para o perfil

dos clientes”. Assim, o gerente desenvolveu um projeto-piloto para mostrar como a solução poderia facilitar o dia-a-dia das áreas de

negócio. “Nesse primeiro momento, foram integrados apenas os dados financeiros e contábeis de nossas unidades de negócio vindas

de sistemas legados para os Data Marts”, afirma ele.

Após demonstrações para os gerentes e diretores, a alta diretoria deu o aval para implementar a iniciativa em todo o grupo

“Trabalhamos com a previsão de obter um ROI em 3 anos”, calcula o executivo. “Buscávamos uma ferramenta que gerasse análises

detalhadas a partir de um grande volume de informações, até porque tínhamos a necessidade de sermos mais competitivos frente ao

dinâmico mercado varejista”. O que, segundo o executivo, exigia decisões rápidas e acertadas.

Uma das fases essenciais do projeto foi a criação de uma central de armazenamento de dados, desenvolvida pela equipe

interna de TI. Nesse repositório estão todas as principais informações corporativas, que incluem dados financeiros, contábeis, de

vendas, RH e marketing. “Essa fase do projeto durou cerca de 6 meses e foi uma das mais desafiadoras, visto que previu a padro-

nização − em uma base única − dos dados que antes eram gerenciados por diversos sistemas”, diz.

Antes da implementação da solução de BI, o acesso às informações acontecia por meio da extração de arquivos dire-

tamente dos sistemas. Em seguida, esses dados eram processados em planilha Excel ou por meio do Access, que geravam os rela-

tórios departamentais não padronizados. Hoje esses processos foram substituídos por relatórios e paineis (dashboards). “As informa-

ções passaram a ser consolidadas em um Data Warehouse de 1TB, administrado pela área de TI”.

Uma vez implantado, o sistema integrado começou a ser acessado pelos diretores e gerentes das áreas de negócios. “Por

meio de ferramentas OLAP com interface web, hoje os funcionários de alto escalão já podem acessar as informações de sua área,

bem como cruzá-las com outros dados", explica o gerente, ao informar que isso permite mapear o perfil dos clientes, projetar cenários

futuros e facilitar a criação de apresentações setoriais. Além dos benefícios de agilidade na elaboração de relatórios e da visão con-

solidada que a alta direção consegue ter da empresa, o gerente destaca que a produtividade das equipes aumentou consideravel-

mente após a implementação da solução de BI. “Em breve todos os funcionários − cada um com seu nível de permissão − terão

acesso à interface de dados de todo o grupo empresarial."



Ao grupo Montanhês foi apresentada uma solução de BI que trouxe diversas vantagens para o grupo empresarial. O resultado dessa solução permitiu:

1 − Informação disponível para gestão

2 − Visão de curvas de comportamento

3 − Agilidade de ferramentas para apoio à gestão

4 − Segurança de informações para decisão

5 − Maior abrangência de visão de indicadores

6 − Recursos mais abrangentes para análise de negócios

7 − Necessidades e expectativas atendidas por ferramentas de TI

A solução apresentada foi

• A) um projeto de banco de dados transacional.

• B) uma modelagem de banco de dados multidimensional.

• C) um projeto de Data Warehouse.

• D) um query & report de uma ferramenta OLAP.

• E) uma operação ETL.

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

Banco de Dados / Conceitos de GED e de Gestão do Conhecimento

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ANáLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPE/MA / 2013 / FCC

Q28.

Com relação ao armazenamento dos documentos institucionais não-digitais e digitais, segundo o MoReq-Jus versão 1.0, analise:

I. As instalações de armazenamento (depósitos, arquivos, computadores) devem prever limitação de acesso aos documentos, como, por exemplo, controle das

áreas de armazenamento e sistemas de detecção de entradas não-autorizadas.

II. Fatores como tipo de suporte, peso, grau de contaminação do documento e do ambiente, temperatura e umidade influenciarão na adequação das condições

de armazenamento.

III. O uso mais ou menos frequente dos documentos deve ser considerado na seleção das opções de armazenamento.

IV. Além do custo dos dispositivos de armazenamento, deve ser considerado o dos equipamentos para sua manipulação e de software de controle.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II, III e IV.

• B) II e III, apenas.

• C) II, III e IV, apenas.

• D) I e IV, apenas.

• E) I, II e III, apenas.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Fundamentos de COBIT 4.1

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

Q29.

Considere, por hipótese, que um Técnico participou de um evento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho no qual foram 

tratados os temas: 

 

 

 

− Corrupção nas contratações públicas, lógica da corrupção dentro dos contratos e possíveis fraudes que podem acontecer; 

 

 

− Estabelecimento de controles efetivos para evitar desvios e manter o compliance nas contratações públicas; 

 

 

− Combate à corrupção nas contratações públicas; 



 

− Governança inovadora para combate à corrupção. 

 

 

 

Os temas estão relacionados

• A) à gestão e fiscalização de contratos, que é tratada no domínio MEC − Monitor, Evaluate and Compliance do COBIT 5.

• B) aos métodos de análise de riscos, que são tratados no Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto do PMBOK

5ª edição.

• C) à gestão de riscos, que é tratada no domínio APO − Align, Plan and Organise do COBIT 5.

• D) à sustentabilidade nas contratações públicas, que é tratada no Gerenciamento da Integração do Projeto do PMBOK

5ª edição.

• E) compliance nas contratações públicas, que é tratada no domínio BAC − Build, Acquire and Compliance do COBIT 5.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Gerenciamento de projetos (PMBok 4ª Edição)

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q30.

Considere que, aplicando as recomendações do PMBOK 5ª Edição, uma equipe de Analistas de Sistemas decidiu realizar um

comparativo das práticas reais de processos e operações do CREMESP com outras organizações semelhantes, visando

identificar as melhores práticas, gerar ideias para melhorias e obter uma base para medir o desempenho interno. A equipe

decidiu realizar

• A) Planejamento em Ondas Sucessivas.

• B) sessões de Joint Application Design (JAD).

• C) Benchmarking.

• D) Brainstorming.

• E) entrevistas de opiniões especializadas.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Instrução Normativa 04/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG

Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q31.

Está de acordo com a Instrução Normativa para Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação (MPOG/SLTI

IN 04/2010):

• A) Fica dispensada a execução da fase de Planejamento da Contratação nos casos de inexigibilidade e de dispensa de

licitação.

• B) A Análise de Riscos permeia todas as etapas da fase de Planejamento da Contratação, será consolidada no documento

final Análise de Riscos e aprovada e assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

• C) Nas licitações do tipo técnica e preço é permitido fixar os fatores de ponderação das propostas técnicas e de preço sem

justificativa.

• D) Fica dispensada a execução da fase de Planejamento da Contratação no caso de contratações com uso de verbas de

organismos internacionais como Banco Mundial, dentre outros.

• E) É obrigatório estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada e prever em edital a remuneração dos

funcionários da contratada.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / MO Req – JUS (Resolução 91 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de setembro de 2009)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q32.

A Resolução 91 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 4º, define que serão responsáveis pela coordenação do programa de melhoria contínua do

MoReq-JUS e pelo processo de acompanhamento e de validação do grau de aderência dos sistemas ao referido modelo os departamentos do CNJ de



• A) Sistemas Informatizados e Manutenção de Documentos.

• B) Gestão de Processos e Conselho Administrativo.

• C) Poder Judiciário e Desenvolvimento de Sistemas.

• D) Manutenção de Documentos e Gestão de Processos.

• E) Pesquisas Judiciárias e Tecnologia da Informação.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Framework ITIL V3

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

Q33.

De acordo com a ITIL v3 edição 2011, algumas atividades do Gerenciamento de Capacidade são reativas e outras são proativas

durante o ciclo de vida do serviço. A atividade

• A) é proativa quando o serviço está disponível no Catálogo de Serviços e está em produção.

• B) reativa pode ocorrer quando o serviço está sendo planejado a partir do Portfólio de Serviços.

• C) "Prover informações sobre performance para outros processos" é proativa.

• D) "Modelar e analisar tendência de atualização atual e futura dos componentes de TI" é reativa.

• E) "Responder aos alertas de eventos de capacidade e solicitar a correção" é reativa.

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

Rede e Infraestrutura / Meios de transmissão

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

Q34.

De acordo com o teorema de Nyquist, a máxima taxa de transmissão de dados de um canal depende da largura de banda.

Assim, caso um canal tenha banda de 2.400 Hz, sem a presença de ruído e codificação binária, a máxima taxa de transmissão

de dados é, em bps (bits por segundo),

• A) 56.000.

• B) 4.800.

• C) 1.200.

• D) 2.400.

• E) 9.600.

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

Rede e Infraestrutura / Técnicas básicas de comunicação de dados

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q35.

A transmissão digital de dados utiliza diferentes técnicas de modulação/codificação para aumentar a eficiência da transmissão de dados. Considere o seguinte

diagrama de fases, ou diagrama de constelação, resultante da aplicação de uma das técnicas.



De acordo com o apresentado no diagrama, a técnica de modulação/codificação utilizada é conhecida como

• A) FSK-4.

• B) QPSK-16.

• C) QAM-16.

• D) OFDM.

• E) QFSK-4.

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

Rede e Infraestrutura / Arquitetura e protocolos de redes de comunicação de dados

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

Q36.

Uma rede de computadores apresenta as seguintes características:

− Os computadores da rede conectam-se a um nó central que gerencia o fluxo de dados da rede.

− Os cabos utilizados na rede são do tipo par trançado.

− Caso um dos computadores deixe de operar, os demais podem continuar a se comunicar.

A topologia física dessa rede é

• A) Anel.

• B) Árvore.

• C) Barramento.

• D) Estrela.

• E) Hierárquica.

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

Rede e Infraestrutura / Modelo de referência OSI

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

Q37.

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

Rede e Infraestrutura / Tecnologias de rede local Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet

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

Q38.

Deseja-se transmitir dados entre dois computadores por meio do cabo trançado padrão Fast Ethernet (100Base-TX) e utilizando

o protocolo da camada de enlace. A máxima quantidade de dados, em bytes, que um frame ethernet pode transmitir é

• A) 1.500.

• B) 64.000.

• C) 32.000.

• D) 6.400.

• E) 16.000.

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

Rede e Infraestrutura / Redes sem fio (wireless)

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

Q39.

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

Rede e Infraestrutura / Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores,

cabeamento)

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / DPE/RR / 2015 / FCC

Q40.

O switch é um dispositivo usado para interconectar segmentos Ethernet e tem como principal objetivo receber pacotes que

chegam a um de seus enlaces e transmiti-los para outro enlace. Os switches

• A) suportam no máximo 40 hosts, já que este é o número máximo de portas de entrada e de saída.

• B) não podem ser conectados uns aos outros e aos hosts usando enlaces ponto a ponto.

• C) sempre fazem com que a inclusão de um novo host na rede reduza o desempenho dos hosts já existentes.

• D) interligam computadores em uma rede utilizando topologia em estrela.

• E) utilizam a técnica screening router para decidir para qual enlace de saída os pacotes serão direcionados.

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

Rede e Infraestrutura / Redes locais virtuais (IEEE 802.1Q)

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

Q41.

Hipoteticamente, para organizar a operação da rede local de computadores (LAN) do TRE-SP padrão Ethernet, um Analista de

Sistemas pode utilizar a série de padrões IEEE 802.1. Nessa organização, o Analista estabelece a criação de VLANs para otimizar o desempenho e aumentar a

segurança da transmissão de dados entre os vários setores de atividade do TRE-SP, para o

qual deve utilizar o padrão IEEE



• A) 802.1p.

• B) 802.1Q.

• C) 802.1w.

• D) 802.1D.

• E) 802.1s.

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

Rede e Infraestrutura / Qualidade de serviço (QoS)

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

Q42.

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

Rede e Infraestrutura / Protocolos TCP/IP

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

Q43.

As versões atuais do sistema operacional Windows, como a Server 2008 R2, implementam o CIFS que pode ser transportado

diretamente sobre o TCP/IP ao invés de utilizar a camada NetBIOS. Considerando que a política de segurança do TRT da

11ª Região esteja configurada de forma restritiva, para utilizar o CIFS, o Firewall da rede do TRT deve liberar os acessos pela

Porta TCP de número

• A) 384.

• B) 220.

• C) 137.

• D) 139.

• E) 445.

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

Rede e Infraestrutura / Protocolo ICMP; Serviço DHCP

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

Q44.

Considere uma LAN que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP. O Engenheiro de Redes deseja monitorar os erros decorrentes

de congestionamentos no gateway programado para enviar mensagens, caso isso ocorra. Para isso, deve monitorar esses erros

por meio do protocolo

• A) ICMP da camada de Aplicação.

• B) SNMP da camada de Aplicação.

• C) IGMP da camada de Aplicação.

• D) SNMP da camada de Rede.

• E) ICMP da camada de Rede.

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

Rede e Infraestrutura / Técnicas de roteamento de pacotes de dados



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

Q45.

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

Rede e Infraestrutura / Serviços de nomes de domínios (DNS)

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

Q46.

No Serviço de Nomes de Domínio − DNS existem diferentes tipos de servidores distribuídos hierarquicamente que armazenam

informações também de forma hierárquica. Considerando o nome: www.empresa.com, o domínio .com é gerenciado pelo

servidor

• A) Global.

• B) PDR.

• C) Authoritative.

• D) TLD.

• E) Root.

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

Rede e Infraestrutura / Serviços HTTP e HTTPS

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

Q47.

Para instalar o Apache HTTP Server como um serviço no Windows entra-se no diretório bin do Apache, a partir do prompt de

comando do Windows, e digita-se

• A) apache −a httpd install

• B) apachehttp −a install

• C) httpd −k install

• D) httpd −a mode=service

• E) apachehttpd −k mode=service

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

Rede e Infraestrutura / Serviço de transferência de mensagens SMTP

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

Q48.

O Analista de Suporte deseja melhorar a segurança nos acessos aos serviços de troca de informações da Rede Local sob sua

responsabilidade. Uma de suas medidas foi configurar, no Firewall de Filtragem de Pacotes, o bloqueio do serviço POP3 original

sem segurança e a liberação do POP3 com SSL. Para isso, o Analista bloqueou e liberou os acessos pelas Portas TCP de

números, respectivamente,



• A) 25 e 465.

• B) 110 e 995.

• C) 143 e 911.

• D) 110 e 990.

• E) 25 e 955.

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

Rede e Infraestrutura / Firewall, filtro de conteúdo, NAT, VPN, IPS/IDS

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

Q49.

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

Rede e Infraestrutura / Virtualização: Conceitos básicos, aplicações

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - INFORMáTICA - INFRAESTRUTURA / ALEPE / 2014 / FCC

Q50.

O Hyper-V 3.0 possui uma solução de monitoração de recursos e gestão das máquinas virtuais, chamada Resource Metering, que

• A) não possui notificação automática de alertas conforme indicadores de desempenho e ocupação das máquinas

monitoradas.

• B) gerencia redes heterogêneas possibilitando administrar toda a LAN e seus concentradores.

• C) possibilita isolar bancos de memória, processadores e discos com falha física, permitindo a manutenção e troca desses

dispositivos sem downtime e sem a necessidade de movimentação das máquinas virtuais.

• D) permite programar ações automáticas dos sistemas operacionais e sistemas gerenciadores de bancos de dados das

máquinas virtuais em resposta a um problema de desempenho ou falha física no computador hospedeiro.

• E) oferece, dentre as métricas trabalhadas pelo centro de gerenciamento do Hyper-V, a média de uso de CPU, o uso de

memória RAM física e a ocupação de discos virtuais.

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

Rede e Infraestrutura / Ambiente nuvem: Conceitos, sistemas utilizados, nuvens privadas e corporativas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO, TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q51.

“O tráfego global de dados em

aumentará a uma taxa de crescimento anual composto de 35% entre 2012 e 2017. Até 2017, aproximadamente, 17% do tráfego serão alimentados por usuários

finais acessando este tipo de armazenamento para navegar na web, fazer streaming de vídeos, colaboração e uso de dispositivos conectados que compõem a

Internet de todas as coisas, ou seja, a conexão de rede entre pessoas, dados, processos e coisas, segundo a Cisco. Ainda conforme o estudo, o tráfego geral de

dados nos

vai crescer três vezes e alcançar um total de 7,7 Zettabytes nos próximos 4 anos.”

As lacunas I e II são corretas e respectivamente preenchidas por:



• A) data centers; bancos de dados.

• B) endereços IPv4; endereços IPv6.

• C) redes WAN; dispositivos móveis.

• D) computação em nuvem; data centers.

• E) redes TCP/IP; computadores em nuvem.

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

Rede e Infraestrutura / Fundamentos de Windows e Linux

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

Q52.

O novo Administrador dos computadores do TRT deseja saber qual é o sistema Linux (32 ou 64 bits) instalado em certo

computador. Para isso, ele deve utilizar o comando

• A) top -v

• B) kernel -x

• C) uname -a

• D) vmlinuz -i

• E) grub -b

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

Rede e Infraestrutura / Internet e Intranet: finalidades, características físicas e lógicas, aplicações, serviços

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q53.

Um proxy é um

• A) meio de segurança que compara informações provenientes da internet e as bloqueia ou não, dependendo da configuração

programada.

• B) dispositivo eletrônico que transforma um sinal digital em analógico ou vice-versa para uso em meio telefônico.

• C) software que impede seus usuários de interagirem com documentos suspeitos escritos em HTML vindos pela internet.

• D) computador que atua como intermediário entre uma rede local e a internet.

• E) tipo de rede local circunscrita aos limites internos de uma instituição que utiliza a mesma tecnologia da internet.

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

Rede e Infraestrutura / Servidores de Aplicação TOMCAT e JBOSS

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

Q54.

Como uma instância de JBoss é uma configuração em execução, ao ser instalado, ele vem com diferentes configurações e cada

uma delas é localizada no diretório JBOSSDIST/jboss-as/server. Em linha de comando no Linux, para iniciar o JBoss com

o conjunto de arquivo de configuração mínimo utiliza-se o comando

• A) run.sh -x compact

• B) run.sh -c minimal

• C) start.sh -a compact

• D) start.sh -x 0

• E) run.sh -a minimal

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

Engenharia de Software / Linguagens de programação / Estrutura de dados, algoritmos

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q55.



public class Prova {

public static void main(String[] args) {

int n, i;

int[] v = {12, 145, 1, 3, 67, 9, 45};

n = v.length;

v=operation(n, v);

for (i = 0; i < n - 1; ++i) {

System.out.print(v[i] + " ");

}

}

■■■

][I

{

int i, j, min, x;

for (i = 0; i < n - 1; ++i) {

min = i;

for (j = i + 1; j < n; ++j) {

if (v[j] < v[min]) {

min = j;

}

}

x = v[i];

v[i] = v[min];

v[min] = x;

}

return v;

}

}

O código-fonte apresentado, com a lacuna I preenchida corretamente, implementa um algoritmo de

• A) inserção, que exibe 1 3 9 12 45 67 145

• B) fusão, que exibe 145 67 45 12 9 3 1

• C) seleção, que exibe 1 3 9 12 45 67

• D) bolha, que exibe 67 45 12 9 3 1

• E) bloco, que exibe 145 67 12 3 1 9 45

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

Engenharia de Software / Linguagens de programação / Interpretação e compilação de programas

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q56.

public class Prova { 

public static void main(String[] args) { 

int n, i; 

int[] v = {12, 145, 1, 3, 67, 9, 45}; 

n = v.length; 

v=operation(n, v); 

for (i = 0; i < n - 1; ++i) { 

System.out.print(v[i] + " "); 

} 

} 

 

■■■ 

][I 

{ 

int i, j, min, x; 

for (i = 0; i < n - 1; ++i) { 

min = i; 

for (j = i + 1; j < n; ++j) { 

if (v[j] < v[min]) { 

min = j; 

} 

}



x = v[i]; 

v[i] = v[min]; 

v[min] = x; 

} 

return v; 

} 

}

Para que o programa possa compilar e executar corretamente a lacuna I deve ser preenchida com

• A) public int[] operation(int n, int v[])

• B) public static int operation(int n, int v)

• C) private final int[] operation(int n, int v[])

• D) public static int[] operation(int n, int v[])

• E) public final int[] operation(int n, int v[])

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

Engenharia de Software / Orientação a objetos: classe, herança, polimorfismo, objeto

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

Q57.

Um Assistente Tecnológico da PRODATER está utilizando métricas LCOM − Lack Of Cohesion in Methods em um projeto orientado a objetos. LCOM é o

número de métodos de uma classe que têm acesso a um ou mais dos mesmos atributos. Nesta métrica, se

• A) nenhum método tem acesso aos mesmos atributos, então LCOM = -1.

• B) uma classe tem 6 métodos e 4 deles têm 2 atributos em comum, então LCOM=2.

• C) LCOM é baixo, vários métodos podem estar acoplados uns aos outros por meio de atributos, e isso aumenta a complexidade da classe.

• D) LCOM é mantido alto, a coesão é baixa, e isso é bastante desejável.

• E) LCOM é mantido baixo, a coesão é alta, e isso é bastante desejável.

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

Engenharia de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML

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

Q58.

Considere os seguintes elementos:

Estes elementos

• A) são os únicos que podem ser utilizados em diagramas de sequência da UML.

• B) representam control nodes de diagramas de classe da UML.

• C) representam object nodes de diagramas de objetos da UML.

• D) podem ser utilizados em todos os diagramas UML.

• E) compõem a notação dos diagramas de atividades da UML.

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

Engenharia de Software / Conceitos de HTML, CSS e XML

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



Q59.

Considere que um Técnico está desenvolvendo um site acessível utilizando HTML5 para que seja adequadamente interpretado

por leitores de tela usados por deficientes visuais. Assim, recomendou a associação de etiquetas de texto (label) aos campos

(input) dos formulários utilizando, nos elementos input e label, respectivamente, os atributos

• A) alt e src.

• B) name e idref.

• C) target e source.

• D) ref e caption.

• E) id e for.

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

Engenharia de Software / Qualidade de Software / Planos e Tipos de Testes

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q60.

Os testes de software podem ser feitos de forma manual ou automatizada. A automação de testes

• A) não exige profissionais muito qualificados, pois as ferramentas de teste são projetadas com alto grau de usabilidade, e podem ser operadas por

profissionais com pouca experiência.

• B) funcionais só vale a pena se for repetida poucas vezes, pois o custo é muito alto. O ideal é automatizar os testes raramente executados.

• C) não é indicada logo no início do processo de desenvolvimento do software, mas sim quando o software possuir certa estabilidade.

• D) substitui completamente a execução dos testes manuais, uma vez que as ferramentas de teste trazem um conjunto de conhecimentos bem maior do que

normalmente teria uma equipe inteira de testadores manuais.

• E) se torna viável quando a totalidade dos testes é automatizada, aumentando a eficiência, reduzindo os custos e permitindo que o software seja colocado

em produção na metade do tempo normal.

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

Engenharia de Software / Qualidade de Software / CMMI

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

Q61.

Um técnico trabalha em uma organização que atingiu o nível de maturidade 4 do CMMI (quantitativamente gerenciado). Para

atingir este nível, todas as áreas de processo dos níveis de maturidade anteriores e as áreas de processo do nível de

maturidade atual precisam atingir o nível de capacidade

• A) 5 (avançado).

• B) 2 (gerenciado).

• C) 3 (realizado).

• D) 3 (definido).

• E) 4 (otimizado).

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

Engenharia de Software / Qualidade de Software / MPS.BR

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

Q62.

Considere que o TRT decidiu implantar as melhores práticas de qualidade de software de acordo com o modelo de referência MRMPS-SW do guia MPS.BR. Um

Técnico indicou, corretamente, que o Tribunal deveria iniciar pelo nível

• A) 0 e, à medida que evoluir nos níveis de capacidade, um maior nível de maturidade para desempenhar os processos devem

ser atingidos.

• B) de maturidade A e este nível não possui processos específicos.

• C) de maturidade G, que é composto pelos processos Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos.

• D) de maturidade G e este nível não possui processos específicos.



• E) 1 e, à medida que evoluir nos níveis de maturidade, um maior nível de capacidade para desempenhar os processos devem

ser atingidos.

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

Engenharia de Software / Qualidade de Software / ISO 12207

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

Q63.

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.

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

Engenharia de Software / Ambientes e linguagens de programação: Java

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q64.

Na matemática, para calcular uma das raízes de uma equação de 2o grau utiliza-se a fórmula abaixo:

Em um programa escrito na linguagem Java, considerando que as todas as variáveis indicadas foram declaradas como sendo

do tipo double, a forma correta de escrever esta fórmula é:

• A) x1 = -b + Calc.sqrt(delta) / 2 * a;

• B) x1 = (-b + Math.pow(delta)) / 2 * a;

• C) x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2 * a;

• D) x1 = (-b + delta^2) / (2 * a);

• E) x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);

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

Engenharia de Software / Frameworks Java / JEE 5

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q65.

Um contêiner Java EE pode oferecer serviços como gestão de memória, ciclo de vida e estado de objetos, conexões,

transações, serviços de nomes, segurança, tolerância a falhas, integração, clustering, alta disponibilidade, confiabilidade e web

services. Um servidor Java EE completo disponibiliza dois tipos principais de contêiner, que são:

• A) Contêiner MVC e Contêiner EJB.

• B) Applet Container e Web Container.

• C) Contêiner Web e Contêiner EJB.



• D) Servlet Container e JSP Container.

• E) Application Client Container e Web Container.

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

Engenharia de Software / Frameworks Java / EJB 3

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

Q66.

Em uma aplicação que utiliza o EJB 3.2, se um bean precisa ser remotamente acessível, ele deve definir uma interface de

negócio separada, como no trecho abaixo.

@Remote  

public interface CarrinhoCompras {  

 public void adicionarItem(String item);  

 public void removerItem(String item);  

} 

Para injetar o bean através da sua interface e para adicionar uma caneta ao carrinho de compras deve-se utilizar a instrução:

• A)

@Inject CarrinhoCompras carrinhoDeCompras; 

carrinhoDeCompras.adicionaItem("caneta");

• B)

@EJB CarrinhoCompras; 

CarrinhoCompras.adicionaItem("caneta");

• C)

@Stateful CarrinhoCompras carrinhoDeCompras; 

carrinhoDeCompras.adicionaItem("caneta");

• D)

@Stateless CarrinhoCompras carrinho; 

carrinho.adicionaItem("caneta");

• E)

@Import CarrinhoCompras carrinho; 

carrinho.adicionaItem("caneta");

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

Engenharia de Software / Frameworks Java / JSF 1.2

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

Q67.

Em uma aplicação que utiliza JSF, uma mensagem global foi definida por meio da instrução abaixo:

FacesMessage m = new FacesMessage("Dados do funcionário do TRESP salvos com sucesso!");

Para adicionar essa mensagem ao contexto do JSF utiliza-se a instrução



• A) FacesContext.getInstance().addMessage("formFuncionario:idFun", m);

• B) PrimeFaces.getInstance().addMessage(frmFunc:idFun, m);

• C) m.getContext().ddMessage();

• D) FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, m);

• E) PrimeFaces.setContext(m);

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

Engenharia de Software / Frameworks Java / Hibernate 3

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q68.

Em uma aplicação que utiliza JPA e Hibernate, no arquivo persistence.xml

• A) são definidas as configurações do servidor de aplicação, como número de conexões simultâneas permitidas e dados de

log.

• B) é definido o mapeamento objeto-relacional entre as tabelas do banco de dados e as classes de entidade da aplicação.

• C) são definidas as queries nomeadas, que são queries pré-definidas que podem ser chamadas pelo nome a partir de classes

de acesso a dados da aplicação.

• D) há o mapeamento de componentes da camada de apresentação para os respectivos componentes da camada de acesso

a dados da aplicação.

• E) são definidas as propriedades de conexão com o banco de dados, como o driver JDBC, a URL de conexão, o nome do

usuário e a senha.

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

Engenharia de Software / Frameworks Java / JBoss Seam 2

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

Q69.

O JBoss AS 7 pode ser instanciado nos modos standalone e domain. No modo standalone, cada instância do servidor é

considerado um processo que atua de maneira independente. Já no modo domain, um conjunto de servidores pode ser

administrado a partir de um único ponto. Para iniciar o JBoss AS 7 em modo standalone no ambiente Windows, deve-se

executar

• A) standalone.bat na pasta JBOSSHOME/bin/.

• B) standalone.exe na pasta JBOSSHOME/standalone/bin/.

• C) standalone.sh na pasta JBOSSHOME/bin/.

• D) standalone.com na pasta JBOSSHOME/standalone/bin/.

• E) standard.bat na pasta JBOSSHOME/standalone/.

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

Engenharia de Software / Frameworks Java / Webservices

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

Q70.

Um novo serviço, baseado na tecnologia Web services, foi desenvolvido e deve ser disponibilizado na internet. Para isso, o

desenvolvedor deve publicar o serviço em

• A) SOAP.

• B) WSDL.

• C) UDDI.

• D) SOA.

• E) W3C.

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

Engenharia de Software / Métricas de software / Pontos de função



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

Q71.

Na análise por pontos de função, após terem sido levantados, calculados e totalizados os pontos de função, bem

como seus fatores de ajuste, deve ser aplicada uma expressão de ajuste, que tem a seguinte composição:

• A) 

• B) 

• C) 

• D) 

• E) 

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

Engenharia de Software / Metodologia de Desenvolvimento de Software: SCRUM

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

Q72.

Considere, por hipótese, que uma equipe de Analistas do TRE-SP participou de uma reunião de um projeto baseado no Scrum

e, ao final, o Backlog do Produto foi revisto e completamente ajustado para atender às novas necessidades de verificação de

contribuições para campanhas de candidatos, advindas de pessoas físicas sob suspeita de corrupção. Os Analistas participaram

da reunião

• A) de Revisão da Sprint.

• B) de Retrospectiva da Sprint.

• C) diária.

• D) de Verificação da Sprint.

• E) de Planejamento da Sprint.

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

Engenharia de Software / Padrões de projetos (design patterns)

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

Q73.

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.

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



Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação / ABNT/ISO/IEC 27002:2005

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

Q74.

Com relação à segurança nas comunicações, a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 possui uma seção que fornece

diretrizes, controles e objetivos de controle para assegurar a proteção das informações em redes. Um desses controles

recomenda que

• A) a conexão de sistemas às redes deve ser restrita, porém, nessas conexões, não é necessário autenticação.

• B) mecanismos de segurança e níveis de serviço sejam identificados e incluídos somente em acordos de serviços de redes

providos internamente, excluindo-se terceirizados.

• C) a responsabilidade operacional pelas redes nunca seja separada das operações dos demais recursos computacionais.

• D) o controle de perímetro de domínio de rede seja feito por terceiros especializados.

• E) grupos de serviços de informação, usuários e sistemas de informação sejam segregados em redes de computadores.

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

Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação / ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006

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

Q75.

A norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 traz uma tabela com controles e objetivos de controle que devem estar alinhados com

o tratamento de riscos de segurança da informação. Um destes controles tem como objetivo

• A) definir um inventário de ativos de hardware e software, cujos proprietários devem ser os funcionários da alta gestão.

• B) garantir a segurança das informações no trabalho remoto e no uso de dispositivos móveis.

• C) regulamentar a classificação das informações exclusivamente com base no seu valor e criticidade.

• D) definir os procedimentos informais pelos quais as mídias devem ser descartadas quando não forem mais necessárias.

• E) regulamentar os registros de eventos (logs) de todos os funcionários, exceto dos administradores do sistema.

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

Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação / Definição, implantação e gestão de políticas de segurança da informação

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

Q76.

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

Segurança da Informação / Auditoria de sistemas

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - AUDITORIA DE TECNOLOGIA D / TCE/CE / 2015 /

FCC

Q77.



Por meio da auditoria dos acessos à rede interna da empresa via rede sem fio wi-fi, descobriu-se que existe possibilidade de captura do sinal de rede fora do

ambiente da

empresa (na área do entorno da edificação da empresa).

O auditor emitiu um parecer com base nessa informação,

apontando que distorções em dados da contabilidade foram causados por acessos não autorizados via wi-fi, embora não houvesse comprovação técnica de tal

ocorrência. Nesse caso o auditor está correndo um risco de

• A) auditoria.

• B) abuso de avaliação.

• C) legalidade.

• D) fraude.

• E) complexidade.

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

Segurança da Informação / Gestão de Riscos / Planejamento, identificação e analise de riscos; identificação de ameaças

Fonte: ANALISTA TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCE/AM / 2008 / FCC

Q78.

Considerando o princípio de segregação de responsabilidade, o mesmo perfil funcional de um analista de desenvolvimento de sistemas pode ser atribuído a um:

• A) analista de manutenção de sistemas.

• B) operador de sistema computacional.

• C) usuário de sistema de informação.

• D) analista de redes de computadores.

• E) analista de segurança da informação.

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

Segurança da Informação / Gestão de Riscos / NBR ISO/IEC 27005

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

Q79.

Considere que o Tribunal Regional do Trabalho esteja seguindo orientações da norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011, que

fornece diretrizes para o processo de gestão de riscos de segurança da informação. Seguindo esta norma, a implantação do

processo de gestão de riscos deve passar pelas etapas: definição do contexto, processo de avaliação de riscos, tratamento do

risco,

• A) análise de impacto do risco, monitoramento do risco e comunicação do risco.

• B) aceitação do risco, comunicação e consulta do risco e monitoramento e análise crítica de riscos.

• C) mitigação do impacto do risco e análise crítica sobre o risco.

• D) análise de impacto do risco, comunicação do risco e definição de ações de contenção do risco.

• E) tomada de decisão sobre o risco, divulgação do risco na organização e monitoramento e controle de riscos.

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

Segurança da Informação / Plano de continuidade de Negócios: NBR ISO/IEC 15999

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

Q80.

Um dos objetivos principais da Gestão de Continuidade de

Negócios é

• A) promover avaliação de desempenho dos responsáveis pela organização.

• B) identificar as ameaças à organização e seus impactos, bem como prover resiliência a tais ameaças.

• C) realizar um estudo para contenção dos gastos da

organização.

• D) promover um ambiente harmonioso entre os funcionários da organização.



• E) substituir o parque computacional da organização a

cada 2 anos.

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

Segurança da Informação / Ataques a redes de computadores

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q81.

Um cracker passou a controlar diversos computadores remotamente após infectá-los com um tipo de programa malicioso

chamado bot. Por meio desse programa, ele enviou instruções para desferir ataques maciços para tirar de operação serviços,

computadores e redes conectadas à internet. Assim, conseguiu enviar grande quantidade de requisições para um serviço,

tirando-o de operação. Conseguiu também gerar grande tráfego de dados para uma rede, ocupando toda a banda disponível,

até conseguir sua queda. Esse tipo de ataque é conhecido como

• A) Ping of Death.

• B) Sniffing.

• C) Spoofing.

• D) Defacement.

• E) DDoS.

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

Segurança da Informação / Sistemas de cópia de segurança: tipos de armazenamento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/SP / 2017 / FCC

Q82.

Considere que, em uma situação hipotética, um Técnico do TRE-SP utiliza a estratégia de backup ilustrada na figura abaixo, na

qual as barras verticais representam a quantidade de dados.

Nesta estratégia

• A) o backup diferencial é executado após o primeiro backup incremental e serão copiados todos os dados alterados do último

backup. O último backup deve ser completo.

• B) um backup incremental é realizado inicialmente e, nos backups subsequentes, são copiados apenas os dados alterados ou

criados desde o último backup completo.

• C) o benefício é que será copiada uma maior quantidade de dados do que um backup incremental. Assim, o backup será

realizado mais rápido e necessitará menos espaço de armazenamento.

• D) de backup incremental a recuperação dos dados é mais complexa, já que o último backup completo deve ser recuperado

seguido dos dados incrementais de cada dia até o momento da falha.

• E) há dois backups completos e três backups incrementais do mesmo arquivo, gerando uma multiplicação desnecessária de

arquivos.

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

Segurança da Informação / Criptografia simétrica e assimétrica

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



Q83.

O Advanced Encryption Standard − AES é largamente utilizado como recurso de criptografia para os sistemas computacionais

atuais. O AES

• A) é um esquema de criptografia de chave pública.

• B) gera a chave por meio do algoritmo de Euclides estendido.

• C) utiliza a função de hash sobre os blocos de dados.

• D) utiliza chave criptográfica com 152 bits de comprimento.

• E) realiza a criptografia em blocos de 128 bits.

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

Segurança da Informação / Função criptográfica de hash, certificação e assinatura digital

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

Q84.

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

Segurança da Informação / Vírus de computadores e tipos de malware

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

Q85.

Hipoteticamente, para orientar os usuários de computadores do TRE-SP a se prevenirem contra ataques de códigos maliciosos

(Malwares), um Analista de Sistemas, além de especificar a instalação de mecanismos de proteção e manter a atualização de

programas e do sistema operacional dos computadores, orientou os usuários para não executarem arquivos de pendrives de

desconhecidos, pois podem ocorrer ataques, principalmente, do tipo

• A) Worm.

• B) Trojan.

• C) Bot.

• D) Vírus.

• E) Spyware.

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